
ไมไววางใจธรรมนัส

ก.ก.บ้ี‘อานุภาพ’พนส.ก.

‘ชัชชาติ’โยนสภาตัดสิน!

‘บ๊ิกตู’ผวาการดตก/อภ.เรงสํารองยา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พรอมดวยสมเด็จพระเจานองนางเธอ                                                                                                                                              

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ ไปทรงปลูกตนไมท่ีคณะวนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เน� องในเทศกาลวันเขาพรรษา เม� อวันที่ 15 ก.ค. 2565
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ไทยโพสต • “สุชาติ” มั่นใจ 11 รมต.รอด

ซักฟอกยกเขง “กวน 16” พรอมยกมือ “ตู-

ปอม-เฮง” อีก 5 คนขอฟงขอมูลกอน ปชป.

ตอก ศท.ไมแฟร โทษรัฐบาลแพเลือกตั้ง

ซอม “โฆษก พท.” ไมหวังพึ่งพรรคปดเศษ

ลม รบ. แขวะแคปรสิต “กาวไกล” ไมไวใจ 

“ธรรมนัส” เหตุตัด “ประวิตร” ไมขาด 

เม� อวันที่ 15 ก.ค. นายสุชาติ ชมกลิ่น  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน และผูอํา 

นวยการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให

สัมภาษณในงานวันคลายวันเกิดครบ  48 ป 

ที่สํานักงาน พปชร. จ.ชลบุรี ถึงกรณีพรรค

เศรษฐกิจไทย (ศท.) ถอนตัวจากพรรครวม

รัฐบาลวา เปนสิทธิในฐานะที่เปนเจาของ

บานหลังใหม ขณะเดียวกัน ไดประเมินจาก

การใหสัมภาษณของ ศท.กอนการอภิปราย

รางกฎหมายงบประมาณป 2566 ที่สามารถ

คาดการณได สวนที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผา ส.ส.พะเยา และหัวหนาพรรค ศท. ประ 

กาศรวมงานฝายคานชัดเจนน้ัน เปนเร� องดี ดี

กวาอยูแลวไมแน�นอน ประเมินอะไรไมได จึง

ไมหวงเกมลม พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมในสภา 

นายสุชาติยังกลาวถึงการอภิปรายไม

ไววางใจวา ยังคงเช� อมั่นเสียงสนับสนุนของ

พรรครวมรัฐบาล พรรคเล็ก และกลุม 16 

โดยอางอิงถึงความสัมพันธที่มีหลายคนเขา

มาแสดงความยินดีเน� องในวันคลายวันเกิด 

เชน นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีราย

ช� อ พปชร., นายพีระวิทย เร� องลือดลภาค 

ส.ส.บัญชีรายช� อ และหัวหนาพรรคไทรัก

ธรรม, นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีราย

ช� อ และหัวหนาพรรคพลังธรรมใหม, นาย

มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท ส.ส.บัญชีราย

ช� อ และหัวหนาพรรคไทยศรีวิไลย 

กทม. • “อานุภาพ” ไขกอกพนพรรคกาว

ไกลแลว ประกาศเตรียมจัดเต็มพวกใหขอ 

มูลเท็จ ก.ก.จี้ตองออกจาก ส.ก.ดวยเพราะ

ยอมรับแลวมีพฤติกรรมผิดตอจริยธรรมราย

แรง “ชัชชาติ” โยนเผือกรอนใหสภา กทม. 

อางเปนเร� องละเอียดออน

เม� อวันศุกรที่ 15 ก.ค. มีความเคล� อน 

ไหวกรณีนายอานุภาพ ธารทอง ส.ก.เขต

สาทร พรรคกาวไกล (ก.ก.) ถูกแจงความ

ดําเนินคดีอนาจารและคุกคามทางเพศวัย

รุนหญิง 4 ราย โดยเม� อเวลา 15.52 น. นาย

อานุภาพได โพสตเฟซบุกระบุวา “เรียนทุก

ทาน เพ� อไมใหกระทบตอภาพลักษณและช� อ

เสียงของพรรคกาวไกล ผมจึงขอลาออกจาก

พรรคกาวไกลและการเปนสมาชิกพรรคกาว

ไกล ตั้งแตวันที่ 15 ก.ค.65 เปนตนไป หลัง

จากนี้การดําเนินการทางกฎหมายใดๆ กับผู

ที่ใหขอมูลเท็จ  จะกระทําในนามบุคคลของ

ผมเอง”

ตอมาในเวลา 17.23 น. เพจพรรค

กาวไกลได โพสตในหัวขอ “พรรคกาวไกล

มีความเห็นให ส.ก.เขตสาทร พิจารณาตน 

เองลาออกจากตําแหน�งเพ� อแสดงความรับ                                               

ผิดชอบทางการเมือง” ระบุวา กรณีนาย

อานุภาพถูกแจงความดําเนินคดีฐานอนาจาร

เม� อวันที่ 12 ก.ค. พรรคไดมอบหมายคณะ

กรรมการวินัยและจรรยาบรรณพรรค

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อรายใหม 1,795  

ราย เสียชีวิต 23 คน “บิ๊กตู” หวง ปชช.

การดตก พบแนวโนมปองกันตัวเองลดลง 

“สธ.” วอนผูปวยกักตัวใหครบ 10 วัน หวั่น

ออกไปแพรเชื้อ “สปสช.” ยันไมไดเลิกสิทธิ

รักษาโควิด “อภ.” เรงสํารองยาเพิ่ม “หมอ” 

ชี้โอมิครอนทําปอดอักเสบนอยกวาเดลตา 5 

เทา “ชวน” ออกจาก รพ.แลว แตตองกักตัว

ตอถึง 21 ก.ค. “พท.” กระตุนนายกฯ ปรับ

แผนรับมือโควิดระลอกใหม

เม� อวันที่ 15 ก.ค. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ราย 

งานสถานการณการแพรระบาดในประเทศ                                                                 

ไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 1,795 ราย 

เปนการติดเชื้อในประเทศ 1,795 ราย มา                                                               

จากระบบเฝาระวังและระบบบริการท้ังหมด 

หายปวยเพิ่ม 1,920 ราย อยูระหวางรักษา 

24,043 ราย อาการหนัก 789 ราย ใสทอ

ชวยหายใจ 348 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 23 ราย 

ยอดผูติดเชื้อสะสม 4,554,978 ราย ยอด

หายปวยสะสม 4,499,975 ราย ยอดผูเสีย

ชีวิตสะสม 30,958 ราย ทั่วโลกมียอดผูติด                                          

เช้ือสะสม 565,308,928 ราย เสียชีวิตสะสม 

6,382,233 ราย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ 

จําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาววา 

ตรวจสุขภาพตํารวจ

ไมยุบไมออกแตปรับ

กรุงเทพฯ • นักการเมืองพาเหรดเรียก 

รองรัฐบาลดูแลเร� องคาไฟฟา หวั่นซ้ําเติม

ยุคแพงท้ังแผนดิน พรรคหญิงหน�อยกางกําไร

รัฐวิสาหกิจพลังงาน จี้ใหเปลี่ยนเปากําไรมา

ดูแลประชาชน “ไตรศุลี” สอนเด็กเพ� อไทย

เร� องรถอีวี

เม� อวันศุกรที่ 15 ก.ค. นายสุวัจน 

ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) 

ใหสัมภาษณถึงวิกฤตพลังงานวา  ไฟฟาเปน                                                        

เร� องใหญ และเปนความเดือดรอนของประ                                                                    

ชาชนเปนอยางมาก ซึ่งแมพื้นฐานของปญ 

หามาจากโควิด และน้ํามันแพงก็เปนตน

เหตุที่สําคัญ แตรัฐบาลตองเขามาดูแลและ

แกไข โดยมีมาตรการและความรวมมือจาก                                                                

ทุกฝาย โดยเร� องคาไฟ ขณะนี้คณะกรรม 

การกิจการพลังงานกําลังพิจารณาเร� องคา

เอฟทีที่จะเก็บพี่นองประชาชน ซึ่งมีขาวไม

เปนทางการวาจะปรับคาเอฟทีอีก 1 บาท 

เทากับขึ้น 4 เทาในชวงเวลา 4 เดือน จึง

อยากใหคณะกรรมการหน�วยงานที่รับผิด

ชอบพิจารณาใหรอบคอบ อยากใหพิจารณา

ทบทวน 

“นอกจากมาตรการช่ัวคราวแลว เรา

ควรดูโครงสรางหลักของราคาคาไฟไปดวย                                                         

ซึ่งตองปรับแผนจากการผลิตไฟฟาที่ปจจุ                                               

บันใหนํ้าหนักจากนํ้ามันและแกสมาใชพลัง 

งานทดแทน พลังงานลม พลังแสงแดด ซ่ึง

เปนพลังงานตนทุนต่ํา ไมตองซื้อ ซึ่งจะทํา 

ใหภาพรวมคาเอฟทีลดลงดวย” นายสุวัจน

กลาว

ขณะที่คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ  

ประธานยุทธศาสตรพรรคไทยสรางไทย 

(ทสท.) พรอมดวย น.ต.ศิธา ทิวารี ประธาน

คณะกรรมการอํานวยการและพัฒนา และ

นายนพดล มังกรชัย ประธานกรรมการฝาย                                                                                                  

วิชาการของพรรค รวมกันแถลงขาวเร� องเปด 

โปงขบวนการขูดรีดประชาชน

ไทยโพสต • “วิทยา” แบไตคุยกับ “พีระ                                                        

พันธุ” ตลอด ทําพรรคที่มีลักษณะประนี 

ประนอมทุกฝาย จําตองรวบรวมคนดีๆ เขา

พรรค ปฏิเสธรวมไทยสรางชาติเปนพรรค

อะไหลพลังประชารัฐ ยันไมไดตั้งพรรคเพ� อ

รอใคร ระบุ “บิ๊กตู” มีจุดออนเยอะ แตมี

จุดแข็งจุดหนึ่ง 4 ปใครทะลวงไมไดเลยคือ

เร� องทุจริต หรือ “ลุงตู” ไมเคยทุจริต ฮือฮา 

“สุวัจน” ยายรูปปน “นาชาติ” จาก กทม.ไป

ไว โคราช สรางขวัญกําลังใจ

เม� อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 นาย

วิทยา แกวภราดัย อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช

หลายสมัย ไดใหสัมภาษณผานรายการเจาะ

ลึกทั่วไทย Inside Thailand ถึงการรวมกับ

นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายก

รัฐมนตรี ทําพรรครวมไทยสรางชาติ โดย

ระบุวา พูดคุยอยู โดยยังไมทราบดีวาจะตั้ง

พรรคกันเม� อไหร วันไหน อยางไร สวนตัว

สนิทกับนายพีระพันธุ รูจักกันมานาน และ

เปนผูที่ผลักดันใหนายพีระพันธุ ไปแขงเปน

หัวหนาพรรคประชาธิปตยกับนายจุรินทร 

ลักษณวิศิษฏ

“ท่ีผานมาไดคุยกับคุณพีระพันธุตลอด 

เขาตองการทําพรรคท่ีมีลักษณะในการประ 

นีประนอมทุกฝาย สวนตัวเช� อมั่นในตัวคุณ

พีระพันธุ เพราะเปนคนดี ซ� อสัตย ไวใจได 

ไมใชนักการเมืองประเภทที่เขามาแสวงหา

ประโยชน แตยังไมทราบวาถึงขั้นที่จะเปด

ที่ทําการพรรคกันตามขาวที่ออกมา”

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันเสารที่  16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  แรม  3  ค่ํา  เดือน  8  ปขาล
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อิสรภาพแหงความคิด

จี้รบ.ดูแลคาไฟ

ทบทวน‘เอฟที’

เปล่ียนเปารสก.
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ศรีลังกากับภาวะ

อนาธิปไตย

อานตอหนา 15
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รทสช.ปดอะไหล!

‘สอท.’ปกธงกทม.

เช� อเหลือเย� อใย‘ประวิตร’

พท.หยามพรรคเล็กปรสิต

‘เฮง’โว‘11รมต.’รอดหมด
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2 ในประเทศ

คนพัง-สังคมป่วย

เตรียมรับมือหรือยัง

วามน่าสะพรึงกลัวของสังคมไทยที่กำาลังคืบคลาน

เข้าไปเคาะประตูบ้าน คือ ปัญหาทางด้านสุขภาพ

จิตของผู้คนรอบตัวที่ ได้รับผลกระทบจากความ

ผันผวนเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นทุกด้าน 

ทั้งการล่มสลายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ปัญหา

จากภัยคุกคามด้านอื่นๆ ที่มาจากยาเสพติด การฉ้อโกง 

ล่อลวงด้วยกลวิธีต่างๆ สภาพโดยรวมมีแต่การแข่งขัน 

แย่งชิงเพื่อความอยู่รอด มีความเหลื่อมล้ำาสูง ครอบครัว

แตกสลาย  เยาวชนขาดการปลูกฝังเลี้ยงดู ขาดการศึกษา

ในระดับพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมที่ดี ต่างหันไปพึ่งโลก

เสมือนจริงในสื่อสังคมออนไลน์แทน

วัดได้จากภาพข่าวอาชญากรรมที่พบว่ามีผู้คนจำานวน

หนึ่งตกเป็นทาสของอารมณ์ หลังจากมีปัญหาความขัดแย้ง

กัน ใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหามากกว่าใช้สันติวิธีเพื่อ

เจรจาให้ข้อยุติ หรือบางกรณีที่พบเหตุทำาร้ายผู้อื่นหรือตัวเอง

เกิดขึ้นจากปมเหตุที่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมภายในอัน

เกิดจากปัญหาทางด้านสุขภาพจิต สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็น

ถึงเค้าลางถึงสภาพสังคมไทยในช่วงทศวรรษนี้ หลังจากผู้คน

ในสังคมต้องรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

โควิดยาวนาน ตามมาด้วยวิกฤตเศรษฐกิจ บอบช้ำากันไปทั้ง

กายและใจอย่างหนัก

เหตุชายคลุ้มคลั่งจับตัวประกันที่ขอนแก่น กราดยิงใน

หมู่บ้านที่ภาคเหนือมีผู้เสียชีวิต ผู้ก่อเหตุทั้ง 2-3 เหตุการณ์ 

มีทั้งการสื่อสารที่ไม่ค่อยปกตินัก และเสพยาเสพติด กลุ่มคน

เหล่านี้ ไม่ได้มีเฉพาะในส่วนที่เกิดเหตุเท่านั้น ยังมีกระจาย

อยู่ทั่วทุกตรอกซอกซอยในประเทศ โดยไม่มีใครรู้ว่าเขา

เหล่านั้นจะควบคุมพฤติกรรมที่ซ่อนอยู่ภายในได้แค่ไหน ใน

ระหว่างที่ใช้ชีวิตร่วมอยู่ในสังคมเดียวกับบุคคลทั่วไปที่สัญจร

อยู่บนท้องถนน และไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่าจะมีเหตุการณ์

ในทำานองนี้เกิดขึ้นในจุดใดของประเทศ

นับแต่กรณีของจ่าคลั่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มี

การถอดบทเรียน ฝึกซ้อมการวางแผนรับมืออย่างเป็นขั้น

ตอนเพื่อไม่ให้ผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ในกรณี

ที่เกิดขึ้นที่ขอนแก่นเมื่อ 2 วันก่อนก็นับได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้

เตรียมการและปฏิบัติตามขั้นตอน และตัดสินใจได้ดี ใช้

หน่วยสวาทเตรียมพร้อมระดับจังหวัดสามารถเข้าปฏิบัติ

การได้ โดยไม่ต้องรอเวลานานนัก แม้ปัญหาอุปสรรคที่เกิด

ขึ้นเป็นประจำาคือไทยมุง ที่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถบริหาร

จัดการได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเมื่อเกิดเหตุในแต่ละครั้ง 

จนเป็นโจทย์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องวางแนวทางในการ

แก้ไขปัญหานี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ 

และไม่รู้ว่าวันไหนจะเกิดเรื่องในทำานองนี้ขึ้นอีกเมื่อใด แต่

จากเหตุที่เกิดขึ้นก็เชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงมีความตื่น

ตัวที่จะรับมือเหตุร้ายมากขึ้น ส่วนประชาชนทั่วไปที่ใช้ชีวิต

ตามปกติก็คงต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาท เฝ้าสังเกตผู้คน

ที่มีพฤติกรรมแปลกๆ ที่สำาคัญต้องมีสติ  ดูแลคนใกล้ชิด 

ติดตามพฤติกรรมของคนในครอบครัว กลับมาสร้างความ

เข้มแข็งให้สังคม ชุมชน พูดคุยกับคนใกล้ชิด ทำากิจกรรมที่

เป็นประโยชน์ร่วมกัน  ใช้ธรรมะในการกล่อมเกลา จรรโลง

จิตใจและเผื่อแผ่สิ่งดีๆ ไปให้ผู้อื่น 

ขณะที่ภาครัฐในระดับนโยบายอาจต้องให้ความ

สนใจในปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นมากขึ้น และเร่งวางมาตรการ 

แนวทางในการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการแก้ไข

ปัญหาเยียวยาจิตใจของผู้คนในส่วนที่ ได้รับผลกระทบจาก

วิกฤตต่างๆ ของสังคม โดยใช้กลไกระดับท้องถิ่นเข้าไป

ขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เริ่มจากกลุ่มคนที่เปราะบาง ขาดที่

ปรึกษา อาจต้องใช้วิธีสร้างการรับรู้ถึงความสำาคัญในการ

รักษา บำาบัดจิตใจ การเปิดใจพูดคุย รับเยียวยา เพื่อให้รู้ถึง

คุณค่าและศักยภาพของตนเอง และเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหา.

ขณะนี้คณะกรรมการกิจการพลังงานกำาลังพิจารณา

เรื่องค่า Ft ที่จะเก็บพี่น้องประชาชน ซึ่งมีความเป็นห่วง 

เพราะค่า Ft ก็คือการปรับค่าไฟ ค่าไฟบ้าน ค่าไฟพื้นฐาน 

เท่าไร ค่าปรับราคาเท่าไหร ต้นทุน เช่น แก๊ส แพงขึ้น ซึ่ง

ทำาให้ค่า Ft สูง ในรอบ 4 เดือน ก่อนเดือนสิงหาคมที่จะถึง

ค่า Ft ประมาณ 24 สตางค์ ค่าไฟพื้นฐานก็ 4 บาทกว่า ซึ่งได้

มีข่าวไม่เป็นทางการว่าจะปรับค่า Ft ประมาณอีก 1 บาท ซึ่ง

เหมือนกับขึ้นประมาณ 4 เท่า ในช่วงเวลา 4 เดือน เกรงว่าจะ

เป็นภาระพี่น้องประชาชนมากๆ.

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 

ประธานพรรคชาติพัฒนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี 

มื่อส่องดูความเคลื่อนไหวในการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก หรืออีอีซี วันนี้ที่เป็นอภิมหาโครงการมุ่งสาน

ต่อปรับตัวพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศจากยุคอีสเทิร์นซี

บอร์ด เพื่อต่อยอดสร้างความก้าวหน้าเชื่อมโลกใบใหม่ทุกวันนี้ มีข้อควร

พิจารณาหลายประการ โดยเฉพาะประเด็นความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง

กับผู้คน-สังคมท้องถิ่นในพื้นที่ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา

ถ้าย้อนดูการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของสังคมท้องถิ่น 3 จังหวัด

นี้ จะพบว่ามีการศึกษามาตั้งแต่ปี 2516 ในแผนการพัฒนาประเทศ-มุ่ง

เปลี่ยนภาคเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม มีงานวิจัยของสถาบันวิจัย

สังคม จุฬาฯ ที่ศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคม 3 จังหวัด และภาคตะวัน

ออกช่วงปี 2519 ถึง 2521 ก่อนที่สังคมตะวันออกซึ่งเคยเป็นเมือง

ประมง-เกษตร-ท่องเที่ยว ที่ช่วงนั้นขยายสู่เกษตรกรรมพืชเชิงเดี่ยว ก่อน

ถูกปรับเข้าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนการของรัฐ-เริ่มขึ้นตั้งแต่

ปี 2524

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมช่วงนั้น สร้างผลกระทบทาง

สังคม-เศรษฐกิจ-ทรัพยากรท้องถิ่นขึ้นอย่างไม่เคยมี

มาก่อน เศรษฐกิจ-สังคมท้องถิ่นถูกเบียดขับกลายเป็น

สังคมชายขอบไปโดยปริยาย ฐานทรัพยากรที่หล่อเลี้ยง

คนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย-เกษตรรายย่อย-ประมงเรือเล็กใน

พื้นที่ ถูกเบียดขับปิดกั้นจากแหล่งทำามาหากินเดิม มี

โรงงานอุตสาหกรรม-การปรับโครงสร้างพื้นฐานเข้ามา

แทนที่ มีการขยายถนน-สร้างท่าเรือน้ำาลึก มีโรงงาน 

ศูนย์ธุรกิจการค้าผุดขึ้นทั่ว ชุมชนหมู่บ้านหลายแห่ง

ขยายตัวเป็นเมืองเล็ก-ใหญ่ อุตสาหกรรมพลังงาน ก๊าซ 

ปิโตรเคมี โรงงานหลากประเภท เกิดขึ้นตลอดแนว

ชายฝั่ง!

ความเคลื่อนไหวในยุคนั้นก่อปัญหา-ความขัด

แย้งขึ้นมากมาย กระจายลุกลามข้ามหมู่บ้าน-ตำาบล-

จังหวัด จนรับรู้ทั่วทั้งประเทศ! ความขัดแย้งตั้งแต่ปี

ที่เตรียมการสร้างอีสเทิร์นซีบอร์ดปรากฏขึ้นต่อเนื่อง 

ปี 2512 ก็เกิดกรณีการเวนคืนที่ดินโครงการสร้างอ่าง

เก็บน้ำามาบประชัน ปี 2527 มีการเผชิญหน้ากันของ

เจ้าหน้าที่รัฐกับเกษตรกรกรณีปัญหามลภาวะจากการ

ทำาเกษตรเชิงเดี่ยว ปี 2530 หมู่บ้านประมงแหลมฉบังดื้อแพ่งจากการ

ที่ถูกการท่าเรือไล่ที่ ปี 2532 เกิดความขัดแย้งมีการจับกุมผู้บุกรุกพื้นที่

ในเขตแควระบบสียัต ปี 2534 นิคมอุตสาหกรรมมีน้ำาไม่พอใช้ ปี 2535 

เกิดความขัดแย้งกรณีระเบิดหินอุตสาหกรรมโม่หินบนเกาะสีชัง-และ

การรุกที่สาธารณะ ปี 2537 และ 2538 เกิดหลายกรณีตั้งแต่ประเด็น 

น้ำามันรั่วลงทะเลบริเวณชายหาดระยอง ผู้คนต่อต้านที่ตั้งโรงงานกาก

อุตสาหกรรมและที่ฝังกลบ 

หาดพัทยาน้ำาเน่าเกินขีดความสามารถในการบำาบัด มลพิษจาก

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสร้างผลกระทบชุมชน ปี 2540 และมีการ

ต่อต้านแนวคิดถมทะเลเป็นวงกว้าง ฯลฯ กรณีความขัดแย้งที่ยกมานี้ ยัง

มีเกิดขึ้นในท้องถิ่นอีกมาก ล้วนเกิดจากการขาดการบริหารจัดการที่ดีพอ-

ขาดการสร้างการมีส่วนร่วม-ขาดการสร้างความเข้าใจ-จนถึงการขัดแย้ง

กันของการลงทุนในพื้นที่ ฯลฯ

โดยสรุป-ปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ เกิดจากวิธีคิด-แนวปฏิบัติที่มีการ

ดำาเนินโครงการโดยมองไม่เห็นการมีส่วนร่วมของชุมชน ดูถูกดูแคลน

คนในท้องถิ่น-สังคมท้องถิ่น มองว่าตัวเองเหนือกว่า! เป็นลักษณะการ

ทำางานแบบสั่งการ-จากบนลงล่างตามแบบอำานาจราชการ ไม่เปิดพื้นที่

การมีส่วนร่วม ทั้งที่ผู้คน-ชุมชนและท้องถิ่นเป็นพื้นแผ่นดินแห่งชีวิตที่

เขาเกิดและต้องอยู่ที่นั่นตลอดไปจนตาย! 

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเกิดจากการทำางานที่มองไม่เห็นหัวชุมชน-

เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ยึดประโยชน์-ผลงานเป็นที่ตั้ง มุ่งยัดเยียด

โครงการที่ทึกทักเข้าใจเองว่าดีกว่า-เหนือกว่าคนท้องถิ่น ฯลฯ การทำางาน

เยี่ยงนี้ล้วนจุดชนวนความขัดแย้งและสร้างความรุนแรงอย่างปฏิเสธไม่

ได้ กรณีโครงการอุตสาหกรรมที่มาบตาพุด ที่กลายเป็นความขัดแย้งจาก

การนำาโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ยัดลงไปในพื้นที่อย่างขาดการจัดการที่ดี 

ทำาให้ความขัดแย้งนั้นกลายเป็นมหากาพย์-ตำานานที่ฝังอยู่ในความ

ทรงจำาของผู้คนนานหลายทศวรรษ! ส่งผลให้สังคมขาดความเชื่อถือไว้

วางใจรัฐ การดำาเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐจึงมักถูกต่อต้านจาก

ท้องถิ่นตลอดมา อาทิ อภิมหาโครงการบ่อบำาบัดน้ำาเสียที่สมุทรปราการ 

ที่ถูกต่อต้านจนต้องปิดโครงการไป-รัฐสูญเปล่านับหมื่นล้าน หรือการที่

ผู้คนภาคใต้ที่ต่อต้านทุกโครงการของรัฐมาจนวันนี้ ล้วนเป็นผลจากการไม่

เคารพรับฟัง-ไม่เปิดพื้นที่สร้างความเข้าใจ-การมีส่วนร่วม! 

ถ้าหันดูประเทศที่ก้าวหน้าอย่างเยอรมันหรือญี่ปุ่น ที่ดำาเนินโครงการ

ขนาดใหญ่บนฐานการมีส่วนร่วมจนประสบความสำาเร็จ เช่น การพัฒนา

ปรับกรุงเบอร์ลินยุคใหม่ ที่มีการใช้ “เบอร์ลิน โปรแกรม” 

สร้างความเข้าใจ-การมีส่วนร่วม-สร้างฉันทามติจากท้องถิ่น 

จนผู้คนท้องถิ่นทุกภาคส่วนเข้าร่วมกับรัฐบาล-สนับสนุนการ

เปลี่ยนแปลง เป็นตัวอย่างของการทำางานที่เคารพท้องถิ่น

ได้อย่างดี หรือกรณีญี่ปุ่นที่มีการดำาเนินโครงการมินาโตะ มิ

ราอิ เปลี่ยนเมืองหลับใหลอย่างโยโกฮามา ที่เคยเป็นเหมือน

เมืองร้างมานับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแต่ปี 2497 ไม่มี

เศรษฐกิจของตัวเอง-ต้องพึ่งเศรษฐกิจจากโตเกียว 

 โดยหลังจากที่ผู้นำา-ผู้บริหารท้องถิ่นจับมือทำา

โครงการมินาโตะ มิราอิ มุ่งสร้างความเข้าใจกับสังคม

ชุมชนท้องถิ่น จนเข้าใจร่วมกันและเริ่มปั้นสร้างเศรษฐกิจ

โยโกฮามาขึ้น จัดวางพื้นที่ใหม่ในแบบมีส่วนร่วม-ซึ่งใช้เวลา

กว่า 10 ปี เริ่มสร้างแลนด์มาร์กตั้งแต่ปี 2536 และขยาย

ตัวไปต่อเนื่องไปปรับสร้างพื้นที่เขตโกดังสินค้าแดงยุคก่อน

สงคราม-ปรับเป็นพื้นที่การค้าใหม่ในปี 2542 เปิดให้มีการ

ท่องเที่ยว จนเมื่อปี 2549 เน้นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสร้าง

โครงการที่อยู่อาศัยแบบกรีนโยโกฮามา ปัจจุบันโยโกฮามา                                           

กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวสำาคัญรับนักท่องเที่ยวปีละ 90 

ล้านคน มีผู้อยู่อาศัยในปัจจุบันราว 4 ล้านคน นี่คือการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำาเร็จจากการเคารพคนท้องถิ่น 

ต้องปรับมุมมองใหม่ว่า คนท้องถิ่นมีศักยภาพไม่แพ้คนนอกท้อง

ถิ่นและคนที่ทำางาน! ผู้คนสามารถสร้างความเจริญบนความรู้สึกเป็น

เจ้าของที่มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ไม่มีใครต้องการทุนที่มุ่งกอบโกยใช้ช่อง

ว่างของการลงทุนโดยไม่เห็นหัวคนในท้องถิ่นแน่ เชื่อเหอะ!!!.

ลายเป็นประเด็นคำาถามขึ้นมาอีกประเด็นหนึ่ง สำาหรับ  

ในกรณีของ ไฟใต้ หลังจากที่หลายวันที่ผ่านมา ในการปิด

ล้อม ตรวจค้น พื้นที่ของ บ้านเนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 

ของเจ้าหน้าที่ ทหาร ซึ่งเป็น เป้าหมาย ที่ได้

รับแจ้งว่าเป็นแหล่ง พักพิง ของ แนว

ร่วม ขบวนการแบ่งแยกดินแดน 

และมีการ ปะทะ มีการ 

วิสามัญ มีการ จับกุม ผู้อยู่ใน

ขบวนการ พร้อมยึดได้ สิ่งของ 

จำานวนหนึ่ง ที่ถูกระบุว่าเป็นของกลุ่ม 

พูโล 5 จี สำาหรับ พูโล กลุ่มนี้ มี คัส

ตูรี่ มะโกตา เป็นประธานกลุ่ม ที่ผ่าน

มามี บทบาท ในด้านของการ ไอโอ สร้าง

ความสำาคัญให้กับตนเอง ในฐานะของ ผู้นำา ที่

ตกขบวนการการ เจรจาสันติภาพ และประกาศที่จะ 

ต่อต้าน การ เจรจา ระหว่างตัวแทน รัฐไทย กับตัวแทน บีอาร์เอ็น 

มาโดยตลอด ว่าจะไม่สำาเร็จ และไม่เกิด สันต ิในพื้นที่ เพราะยังมี 

พูโลฯ และกลุ่มอื่นๆ ที่ยังไม่ถูกเชิญเข้าร่วมโต๊ะ พูดคุย หรือ เจรจา 

ที่ผ่านมา ในการก่อการร้าย หลายครั้ง โดยเฉพาะในห้วง

ของเดือน รอมฎอน ที่ รัฐไทย กับ บีอาร์เอ็น ลงนามการ หยุดยิง 

เพื่อสร้าง สันติสุข ในห้วงเดือน รอมฎอน เป็นเวลา 40 วัน และมี

เหตุวางระเบิด แสวงเครื่อง ที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี มีคน ไทยพุทธ 

เสียชีวิต 1 ราย มี ทหาร บาดเจ็บ 4 ราย ตรวจสอบใน

ที่เกิดเหตุพบ ใบปลิว ที่แสดง สัญลักษณ์ ของ พูโล 5 จี 

อยู่ในที่เกิดเหตุ และ คัสตูรี่ ก็ออกมาแสดงความรับผิด

ชอบ ว่าเป็นการกระทำาของ พูโล 5 จี และยังมีการ ก่อ

เหตุ อีก 2 ครั้งในพื้นที่ จ.ปัตตานี และนราธิวาส ที่

เจ้าหน้าที่พบ สัญลักษณ์ ของกลุ่ม พูโล 5 จี ก่อนที่จะ

มาตรวจค้นที่บ้านเนินงาม ซึ่งนำาไปสู่การ ปะทะ และ 

วิสามัญ 2 ศพ จับกุมได้อีก 8 คน 

ซึ่งต่อมา พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค

ที่ 4/ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ก็ได้เปิดเผยกับ สื่อมวลชน ว่า

ผู้ถูก วิสามัญ และที่ จับเป็น ได้ทั้งหมดเป็นสมาชิกของ

กลุ่ม พูโล 5 จี และจากการรับสารภาพของผู้ถูก จับ

เป็น และจากการ สืบสวน พบว่า กลุ่มนี้ เชื่อมโยง กับ

ขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ด้วย 

โดยข้อเท็จจริง เรื่องการ คืนชีพ ของ กลุ่ม 

พูโล และการก่อเหตุที่เกิดขึ้น หลายฝ่ายที่เป็นผู้ สันทัดกรณี กับ

เรื่องของ ไฟใต้ มีความ คลางแคลงใจ มาโดยตลอดว่า การก่อเหตุ

ที่อ้างว่าเป็น ฝีมือ ของ พูโล 5 จี เป็น ของจริง หรือ ของปลอม 

เป็นการกระทำาของ แนวร่วมบีอาร์เอ็น เพื่อ หลีกเลี่ยง ไม่ต้องรับ

ผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยให้ พูโล 5 จี ซึ่งต้องการที่จะ

แสดง ตัวตน ว่ายังมี กองกำาลังติดอาวุธ อยู่ในพื้นที่เป็นผู้รับผิด

ชอบแทนหรือไม่ 

เพราะวิธีการในการก่อเหตุเป็นแบบเดียวกับที่ แนว

ร่วม ขบวนการ บีอาร์อ็น ทุกอย่าง ยกเว้นที่มี สัญลักษณ์ ของ 

พูโล 5 จี วางไว้ในที่ก่อเหตุ เพื่อแสดง ตัวตน ในการรับผิดชอบ

เท่านั้น และนอกจากนั้นในหมู่ของ นักการข่าว ฝ่ายความมั่นคง ก็

รู้ ตัวตน ของ คัสตูรี่ ซึ่งดำารงชีพอยู่ใน ต่างประเทศ ที่ไม่มี เงิน

ทุน ไม่มี ศักยภาพ ในการสนับสนุนให้มี กองกำาลังติดอาวุธ เพื่อ

ก่อการร้ายได้เลย ที่ คัสตูรี่ สามารถปฏิบัติการด้าน ไอโอ ได้ เป็น

เพราะมี เครือข่าย ที่เป็น เอ็นจี โอ ใน ชาติตะวันตก องค์กรหนึ่ง

ให้การ หนุนหลัง อยู่เท่านั้น

แต่เมื่อ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผอ.กอ.

รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ระบุด้วยตนเองว่า กองกำาลัง ของ พูโลฯ มีอยู่

จริง ก็ต้องให้เกียรติโดยการ เชื่อไว้ก่อน จนกว่าจะมี หลักฐาน ที่ชัดเจน

ว่า ไม่ใช่ แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เรื่องการ 

ก่อการร้าย ที่ผ่านมา ที่ คัสตูรี่ รับ สมอ้าง ว่าเป็นฝีมือของ 

พูโลฯ และล่าสุดผู้ถูก วิสามัญ 2 ศพ และ จับเป็น 8 คน 

เป็น กองกำาลัง ของ พูโลฯ ที่มี คัสตูรี่ เป็นผู้ สั่งการ 

เท่ากับว่าสถานการณ์ของ ไฟใต้ ขณะนี้ นอกจาก

มี บีอาร์เอ็น แล้ว ยังมี พูโล 5 จี เพิ่มขึ้นอีก

ขบวนการหนึ่งใช่หรือไม่ 

ถ้าใช่ก็แสดงว่านับแต่นี้ ไป สถานการณ์

การ ก่อการร้าย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีการ 

ขยายวง หรือมีการ ก่อเหตุ ที่ถี่ๆ ขึ้นอีกครั้งใช่หรือ

ไม่ เพราะนอกจากจะเป็นการ ก่อเหตุ จาก บีอาร์เอ็น 

แล้ว ยังมีการ ก่อเหตุ จากฝั่งของ พูโลฯ อีกด้วย 

ก็แค่ บีอาร์เอ็น กลุ่มเดียว หน่วยงานความมั่นคงต่อสู้ทั้ง

ทาง ยุทธวิธ ีและทาง การเมือง มา 18 ปี ยังไม่เห็น แสงสว่างที่

ปลายอุโมงค ์แม้แต่ น้อยนิด ถ้าเพิ่ม กลุ่มพูโล 5 จี เข้ามาอีก 1 กลุ่ม 

สถานการณ์จะเป็นอย่างไร ไฟใต้ จะรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือไม่ งบประมาณ 

ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จะต้องเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ เพื่อเพิ่ม 

ศัตรู มาอีก 1 ขบวนการ และที่สำาคัญ ในอนาคตจะมีกลุ่ม แบ่งแยกดิน

แดน อื่นๆ ที่ยัง เคลื่อนไหว อยู่ใน มาเลเซีย เช่น พูโลคัสดาน ของ ซำา

ซูดิง คาน หรือกลุ่มอื่นๆ เกิดขึ้น และก่อการร้ายในพื้นที่หรือไม่ 

เพราะ ณ วันนี้ กลุ่มขบวนการ แบ่งแยกดินแดน ทุกกลุ่ม ต่าง

ต้องการที่จะเข้า ร่วมโต๊ะ ของการ พูดคุย หรือ เจรจา กับ รัฐไทย เช่น

เดียวกับที่ตัวแทนของ รัฐไทย กำาลัง เจรจา กับตัวแทนของ บีอาร์เอ็น 

ที่ประเทศมาเลเซียเป็นผู้ อำานวยความสะดวก และมี องค์กรเอ็นจี โอ

จากชาติตะวันตก, เจนีวาคอล เป็นผู้ บงการ อยู่เบื้องหลัง และจะมี

การ เจรจา ครั้งที่ 5 ในวันที่ 1-2 สิงหาคมที่ใกล้จะถึงนี้ 

หรือว่า สุดท้ายแล้ว เวทีของการ พูดคุย หรือการ เจรจา เพื่อ

ยุติ สงคราม ได้กลายเป็น ชนวนเหต ุให้กลุ่ม แบ่งแยกดินแดน ทุก

กลุ่มต้องกลับมา คืนชีพ และก่อตั้งกลุ่มติด อาวุธ ขึ้นมาใหม่ และ

ดำาเนินการ ก่อการร้าย ในพื้นที่ จชต.เพื่อสร้างความ สูญเสีย ทั้งชีวิต

ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ และทรัพย์สิน เพื่อให้เห็น ตัวตน และให้ รัฐ

ไทย เห็นความสำาคัญ เพื่อที่จะได้ รับเชิญ เข้าร่วมโต๊ะ เจรจา อย่างนั้น

หรือ และนี่คือสถานการณ์ที่ ยุ่งเหยิง และ ลากยาว ของ ไฟใต้ ที่กำาลัง

จะเกิดขึ้น และการ เจรจา อาจจะไม่ใช่ ทางออก ของการดับ ไฟใต้ 

เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็น แผน ที่มีผู้ กำาหนด อยู่ เบื้องหลัง 

ที่กล่าวเช่นนี้ เนื่องจากมี ข้อมูล ที่เชื่อถือได้ว่า ในขณะที่ตัวแทน

ของ รัฐไทย เดินหน้าเพื่อ ขับเคลื่อน การ พูดคุย หรือ เจรจา กับ 

ตัวแทนของบีอาร์เอ็น โดยการ บงการ ของ มาเลเซีย และของ 

องค์กรชาติตะวันตก นั้น ในพื้นที่ของ จชต. บีอาร์เอ็นยังเดินหน้า

ในการ จัดตั้ง มวลชนอย่าง ต่อเนื่อง ในทุก มิติ ของการ ต่อสู ้ตาม 

ยุทธศาสตร ์การ แบ่งแยกดินแดนของบีอาร์เอ็น 

ซึ่งวันนี้เอาการ ขับเคลื่อน ของ สภาอูลามา ในพื้นที่ จชต.

มาบอกกล่าวให้เห็นว่า บีอาร์เอ็น มีการ ขับเคลื่อนอย่างไร และ

มีความ ก้าวหน้า อย่างไร สำาหรับ สภาอูลามา มี ดุลเลาะ แว 

มะนอ อดีต ผอ.กองกำาลังของ บีอาร์เอ็น เป็น ประธาน มีหน้า

ที่ในการ ปลูกฝัง การ บ่มเพาะ เยาวชนชาย-หญิง และการ จัด

ตั้ง หน่วยหรือกลุ่มต่างๆ เช่น เปอร์กาเด เยาวชนหญิง และ 

เยาวชนชาย สตรีหม้าย เด็กกำาพร้า และ อูลามา ซึ่งก่อนหน้า

นี้ สภาอูลามา มีสมาชิกอยู่ หลักร้อย แต่หลังจากที่ ดูลเลาะ                             

แวมะนอ เข้ามาทำาหน้าที่ ประธาน สภาอูลามาของ บีอาร์เอ็น มี

ความ เข้มแข็ง มากขึ้น มี สมาชิก เพิ่มขึ้นเป็นจำานวนมาก เช่น 

มี อูลามาเกือบ 2,000 คน มีเยาวชนชาย 500 กว่า มีเยาวชน

หญิง 400 กว่า มีหญิงหม้าย 200 กว่า ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้คือกำาลัง 

สำาคัญ ของ สภาอูลามา ในการ ขับเคลื่อน เพื่อขยายสมาชิก สร้าง 

มวลชน และการ จัดตั้ง ทั้งฝ่าย การเมือง และฝ่าย ทหาร เพื่อ

เตรียมการที่จะ ปฏิบัติ การอีกครั้ง ในการเรียกร้อง สิทธิ ของการ 

ปกครอง 

ความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ จากในอดีตที่เก็บเงินจาก สมาชิก 

ของขบวนการวันละ 1 บาท เป็นวันละ 2 บาท และจากการ ซุม

เปาะ เดี่ยว ก็เปลี่ยนเป็น ซุมเปาะรวม การรวมตัวของ 

เยาวชน และประกาศวัน เยาวชนแห่งชาติปัตตาน ีการ

เกิดขึ้นของ ประตูชัย 500 หมู่บ้าน จาก 700 หมู่บ้าน 

แน่นอนด้านหนึ่งคือเรื่องของ อัตลักษณ์ แต่อีกด้านหนึ่ง

มีการทิ้ง ร่องรอย ให้ สืบค้น ได้ว่ามีการ เชื่อมโยง กับ

ใครและองค์กรใด 

และทำาไม ภาคประชาสังคม ที่เป็น ปีกทางการ

เมือง ของ บีอาร์เอ็น จึงเรียกการ ก่อการร้าย ใน จชต.

ว่าเป็นการ ขัดกันด้วยอาวุธ เรียกการ พูดคุยสันติสุข 

ว่าเป็นการ เจรจาสันติภาพ เรียก คู่เจรจา ว่าเป็น คู่

สงคราม และเรียกร้องให้มีการ กำาหนดใจตนเอง ของ

ชาว มลาย ูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งหมดคือ ร่อง

รอย ที่ ชัดเจน ว่า มาเลเซีย ต้องการเห็นอะไร และ บี

อาร์เอ็น ต้องการอะไร โดยเฉพาะ ชาติตะวันตก ที่

ส่ง หน่วยงาน และ องค์กร ต่างๆ เข้ามา ปักหลัก ใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้แบบ ไม่ยอมกลับ ทั้งที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วน

หน้า แถลงข่าว ซ้ำาซาก ว่า ไฟใต้ สงบแล้ว ถ้า สงบจริง ทำาไมทุก

ฝ่ายที่กล่าวมาข้างต้นจึงยัง ปฏิบัติการ ด้วยความ เข้มข้น มากขึ้นๆ 

โดยเฉพาะ สภาอูลามา ที่มี ดุลเลาะ แวมะนอ เป็น ผู้นำา 

ก็ถามไปอย่างนั้นแหละ เพราะเชื่อว่า สุดท้ายไม่มีคำาตอบ

จากทั้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ และจากสภาความมั่นคงแห่ง

ชาติ หรือ สมช. เพราะ 1.อาจจะไม่รู้ ไม่สนใจ ไม่มีข้อมูล และ     

2.ฝ่าย สมช.ถูกสั่งให้ไปทำาหน้าที่ แก้ปัญหาน้ำามันแพง ตามคำาสั่ง

ของ นายกรัฐมนตรี ไม่ใช่แก้ปัญหาความมั่นคงของ จชต. และฝ่าย

ของ กองทัพ ก็ถึงคิวที่จะ ยุ่งเหยิง อยู่กับการ จัดสรร ตำาแหน่ง 

ใครจะเป็น แม่ทัพใหญ่ ใครจะเป็น แม่ทัพน้อย ในการ แต่ง

ตั้ง และ โยกย้าย ที่ใกล้เข้ามา และที่สำาคัญ ในพื้นที่ จชต.ยิ่ง 

ยุ่งเหยิง ยิ่งมีขบวนการ แบ่งแยกดินแดน มีการ ฟื้นคืนชีพ มากขึ้น 

นั่นหมายถึง งบประมาณ ที่นอกจากจะไม่ถูก ลดทอน แล้ว ยังอาจ

จะ เพิ่มขึ้น ตาม ภารกิจ อีกด้วย.

เมือง ไม้ขม รายงาน

tapichart@hotmail.com

หรือการคืนชีพกลุ่มก่อการร้าย

ส่งผลดีต่องบประมาณหน่วยมั่นคง?

ก

ค

เ

การทำางานกับท้องถิ่นที่มุ่งสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเกิดจากการทำางานที่มองไม่เห็นหัว

ชุมชน-เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ยึดประโยชน์-ผลงานเป็น

ที่ตั้ง มุ่งยัดเยียดโครงการที่ทึกทักเข้าใจเองว่าดีกว่า-เหนือ

กว่าคนท้องถิ่น ฯลฯ การทำางานเยี่ยงนี้ ล้วนจุดชนวน

ความขัดแย้งและสร้างความรุนแรงอย่างปฏิเสธไม่ได้ 

กรณีโครงการอุตสาหกรรมที่มาบตาพุด ที่กลายเป็นความ

ขัดแย้งจากการนำาโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ยัดลงไปใน

พื้นที่อย่างขาดการจัดการที่ดี 
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3บทความ-ในประเทศ

ข้อเสนอแนะจาก “ตำารวจ” บางส่วน ต่อการรับบริการ 

“ตรวจสุขภาพ” จากโรงพยาบาลตำารวจ ที่ส่งเข้ามาอยาก

ให้ช่วยเป็นกระจกสะท้อนไปถึง “ผู้เกี่ยวข้อง” ช่วยปรับปรุง

แก้ไข เพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้น ตำารวจบางส่วนบอกเล่ามาดังนี้....

“โชคดีของการรับราชการตำารวจอย่างหนึ่ง คือ การที่มี

สิทธิสวัสดิการคอยช่วยเหลือดูแลในกิจกรรมหลายๆ อย่างของ

ชีวิต หนึ่งในนั้นคือการช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพ  ทั้งการดูแล

เมื่อยามป่วยไข้ ไม่ว่าจะหนักขนาดต้องล้มหมอนนอนเสื่อหรือ

แค่เจ็บป่วยเล็กน้อย รวมทั้งการจัดการเสริมสร้างการป้องกัน

สุขภาพของตนเอง 

ไม่ว่าจะเป็นการอำานวยความสะดวกในการจัดหาวัคซีนให้

กำาลังพล เมื่อยามที่มีโรคระบาดรุนแรง หรือจะเป็นการกำาหนด

ให้มีการตรวจสุขภาพประจำาปีแก่กำาลังพลทุกนาย 

หลายปีที่ผ่านมาแต่ละหน่วยจะจัดให้มีการตรวจสุขภาพ

ประจำาปีเป็นประจำา โดยการประสานงานกับโรงพยาบาลของรัฐที่

มีบริการทางด้านนี้ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรามาฯ, โรงพยาบาล

ทหารผ่านศึก ฯลฯ ซึ่งเหล่าโรงพยาบาลที่มาให้บริการก็จะได้รับงบ

ประมาณสนับสนุนไปตามมาตรฐานที่รัฐกำาหนด แต่ก็จะมีบริการ

เสริมให้กำาลังพลที่สูงอายุในการให้บริการตรวจเพิ่มเติม ซึ่งก็จะมี

การเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ ก็นับว่าเป็นการสมประโยชน์

กันทั้งผู้ที่ให้บริการและผู้ที่รับบริการ 

กระทั่งเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา มีหนังสือสั่งการมาให้หน่วยงาน

ที่มีที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับกรุงเทพฯ ส่งรายชื่อกำาลังพลในสังกัดไปยังโรง

พยาบาลตำารวจ เพื่อให้ โรงพยาบาลตำารวจเป็นผู้ดำาเนินการตรวจ

สุขภาพให้ข้าราชการตำารวจในสังกัด โดยอ้างอิงถึงยุทธศาสตร์

และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ 

ดูไปแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แค่เปลี่ยนตัวผู้ให้บริการ

ตรวจสุขภาพ จากที่เคยใช้บริการโรงพยาบาลรัฐรายอื่น มา

เป็นการใช้บริการของโรงพยาบาลตำารวจ 

แต่ไม่รู้เป็นเพราะกำาลังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำารวจ มีไม่

เพียงพอ หรือมีความจำาเป็นอื่นๆ ที่ผ่านมามักจะมีปัญหาในการ

ดำาเนินการทุกครั้ง ทั้งการจัดกำาลังเจ้าหน้าที่มาให้บริการที่ ไม่

เพียงพอ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน  กำาลังพลรอตรวจอยู่ 

200-300 คน มีเจ้าหน้าที่มาแค่คนเดียวกับคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

หรือเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็เอามาแค่เครื่องเดียว ตรวจคน

หนึ่งใช้เวลานาทีเศษจนเกิดสภาพต้องเข้าคิวรอเป็นเวลานาน!!! 

กว่าจะตรวจหมดก็ยาวไปจนบ่าย ตำารวจที่ต้องเจาะเลือด

ตรวจร่างกาย อดข้าวอดน้ำามาทั้งคืน หรือบางคนที่ไม่อดก็ต่าง

หิวข้าวจนแทบเป็นลม เพราะจะทิ้งคิว ทิ้งสิทธิ์ไปกินข้าวก็ไม่ใช่ที่

นอกจากนี้ การบริการเสริมให้กำาลังพลสูงอายุที่มีความ

พร้อมและความต้องการในการตรวจบางอย่างเพิ่มเติม รวมทั้ง

การรายงานผลการตรวจสุขภาพที่บางหน่วยดันส่งผลสลับคนกัน

มั่วไปหมด บางหน่วยมีรายงานปัญหาสุขภาพแบบเดียวกันแทบ

ทั้งหน่วย จนนึกสงสัยว่าจะเป็นโรคระบาดติดต่อกันได้ในวงกว้าง

หากปรับปรุงแก้ไขได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี เพราะเราต่างก็

เป็นตำารวจเหมือนกัน”

ครับ...เมื่อ “ตำารวจ” ฝากมา ก็ขอทำาหน้าที่เป็นสะพาน ส่ง

ต่อให้ผู้เกี่ยวข้องโรงพยาบาลตำารวจ รับไปพิจารณาดำาเนินการ

ตามเหมาะสม

เพื่อ “ตำารวจ” คนในครอบครัวกันเอง.

ตรวจสุขภาพตำารวจ

มี

‘บิ๊กตู่’สั่งสอบฮ.มทภ.4ตก

‘ผมเลี้ยงลูกแบบทหาร’

ดือนกรกฎาน้ี แต่เมื่อ ๔ ปีท่ีแล้ว

ลูกตามนุษย์ ๗,๐๐๐ ล้านคน เท่ากับ ๑๔,๐๐๐ ล้านคู่ จ้อง

จับอยู่ท่ีเดียวในประเทศไทย

เด็ก ๑๓ คน “ทีมหมูป่า” เข้าไปติด “ถ้ำาหลวง-ขุนน้ำานาง

นอน” ท่ีแม่สาย เชียงราย เหตุจากเกิดฝนตกหนัก น้ำาทะลักเข้าไป

ท่วมท้ังถ้ำา 

ติดอยู่ในน้ัน ต้ังแต่ ๒๓ มิถุนา จนถึง ๑๐ กรกฎา รวม  ๑๘ 

วัน โดยไม่มีอาหารและแทบไม่มีอากาศหายใจ ท้ังน้ำาท่วม ท้ังมืด

มิด 

กว่าท่ีนักประดาน้ำา หน่วยกู้ภัย ท้ังทีมไทย และทีม

นานาชาติ จะช่วยนำาออกมาได้ ชนิดเหนือปาฏิหาริย์

โทรทัศน์ท่ัวโลก โดยเฉพาะ CNN รายงานสดเป็น “ข่าว

ใหญ่ของโลก” แทบทุกช่วงเวลา 

พลันท่ีนักดำาน้ำา นำาเด็กในสภาพ ๕๐-๕๐ “จะรอดหรือไม่” 

ลอดรูคดเค่้ียวในถ้ำาเหมือนหลอดกาแฟหักงอออกมาทีละคนได้

สำาเร็จ

คนท่้ังโลกท่ีเฝ้าหน้าจอ พลันอุทานตรงกัน

incredible!

แม้กระท่ังประธานาธิบดีทรัมป์ ของสหรัฐฯ ยังออกปาก

เรียกถ้ำาหลวง-ขุนน้ำานางนอนน้ันว่า “treacherous  cave” 

วันน้ัน เป็นวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงปีน้ี วันน้ี อาจ

เลือนในเหตุการณ์หยุดโลกคร้ังน้ันไปหมดแล้ว

กระท่ัง “ใคร....นะ”?

คือผู้บัญชาการใหญ่ในยุทธการ “ชิง ๑๓ ชีวิตหมูป่า” กับ

เจ้าป่า-เจ้าเขาถ้ำาหลวง จนข้ึนชื่อ-ระบือนามไปท้ังโลก ก็อาจเลือน

กันไปแล้วเช่นกัน

“ดร.อานนท์ ศักด์ิวรวิชญ์” เคยโพสต์ไว้ แต่ไม่ใช่ “ใคร...

คนน้ัน” ส่วนเป็นใคร ผมอ่านท่ี “เจ้าหญิง ราพันเซล” แชร์ต่อเมื่อ 

๔ ปีก่อน ผมจะนำามา “ย้อนอดีตจำา” กันอีกที 

.................................

เจ้าหญิง ราพันเซล

* เล้ียงลูกแบบทหาร จนได้เป็น “ผู้ว่าฯ  เชียงราย” ..8-9 

วันน้ี เหนื่อยมาก นอนน้อย ดูทีวีตามข่าว เป็นห่วงลูกทำางานหนัก

ทุกคืน #ถ้ำาหลวง #เชียงราย

ผมเป็นลูกค้าประจำาของ “#ร้านประสานเภสัช” ท่ี #ปาก

ซอยภาวนา ลาดพร้าว 41 

คุณลุงประสาน โอสถธนากร เจ้าของร้าน เป็นคนซื่อตรง 

พูดตรง โอบอ้อมอารี ขายของในราคาเป็นธรรม ไม่โก่งราคา และ

มีน้ำาใจ ทำาให้เป็นท่ีชอบพอของชาวบ้านย่านน้ีและขายยามากว่า 

50 ปีแล้ว 

คุณลุงมีลูก 4 คน เป็นผู้หญิงหน่ึงคน ผู้ชายสามคน  มี

หลาน 4 คน เป็นหลานสาวสามคน และหลานชายหน่ึงคน เวลา

สุขในการช่วยเหลือคนอื่น ขายยาน่ีมีความสุข เราขายไม่แพง ขายใน

ราคาเป็นธรรม ให้ชาวบ้านท่ียากจนได้เข้าถึงยา 

ผมยังไม่เลิกขายแม้ลูกๆ บอกให้เลิก เพราะยังมีความสุขกับ

การได้ช่วยชาวบ้านจนๆ ได้เข้าถึงยา ผมขายไม่แพงนักคุณก็รู้ ผม

อยากจะเลิก แต่ลูกค้าบอกว่าอย่าเลิก 

ผมขายถูกกว่าทุกร้าน....

เพราะผมไม่ได้อยากจะเอากำาไรอะไรมากมาย แต่ผมมีความ

สุขที่ได้เจอคน ได้ช่วยคน 

ถ้าถามว่าผมเลี้ยงลูกยังไง ผมก็จะตอบว่า ผมเลี้ยงลูกแบบ

ทหาร อะไรที่ถูก ลูกทำาถูก ผมชม ผมให้กำาลังใจ อะไรที่ผิด ไม่

สมควรทำา ผมก็ลงโทษ ผมเข้มงวดแบบมีเหตุผล  ต้องมีเหตุผล 

ไม่ใช่ใช้อารมณ์ 

ผมไม่ยอมให้ลูกสบาย สอนให้ลูกลำาบาก ทำางานทุกอย่าง ลูก

สี่คนต้องทำางานในร้านทุกอย่าง คนโตนี่เขารู้เรื่องยาดีมาก ขายยา

แทนได้ จัดของได้ สั่งยาได้ ผมไม่ยอมให้ลูกสบาย

อีกอย่างคือ เราต้องทำาให้ลูกดูเป็นตัวอย่าง 

#เราซื่อสัตย์กับลูกค้า เราสอนลูกด้วยการทำาให้ดู ผมบอกลูก

เสมอว่า “เงินหลวงบาทเดียวก็ต้องไม่โกง” 

ผมสอนลูกว่า “ห้ามรับเงินใครทั้งนั้น” แม้กระทั่งลูกน้องหรือ

ข้าราชการด้วยกัน ให้ทำาในสิ่งที่ถูกต้อง 

ลูกผมโตมาในกรมที่ดิน มีผลประโยชน์เยอะ ข้าราชการ

ในกรมที่ดินทราบดีว่าให้เงินให้ทองลูกผมไม่รับ แต่ถ้าเป็นผลไม้

นิดๆ หน่อยๆ ของที่ไม่มีราคาเป็นน้ำาใจแก่กัน  ผมบอกว่าให้ลูกผม

รับ 

คุณไปถามในกรมที่ดินได้เลยว่า คนในกรมเขาชมลูกผมเรื่อง

นี้อย่างไร ผมสอนลูกผมมาแบบนั้น 

ผมบอกให้ลูกทำาแต่สิ่งที่ถูกต้อง ให้ลูกประคองตัว ลูกผมมี

หัวหน้ามาหลายคน มีสองคนเข้าคุกไปแล้ว คนหนึ่งเรื่องคดีสนาม

กอล์ฟอัลไพน์ อีกคนเรื่องการเลือกตั้ง (ละชื่อผู้ถูกพาดพิงและราย

ละเอียดออกไป โดยผู้เขียนเอง) 

ผมบอกลูกว่า “ให้ทำาแต่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น” แล้วลูกผมก็เป็น

คนโผงผาง ตรงไปตรงมา ไม่กลัวใครเสียด้วย

ร้านขายยาผมเปิดมา 50 ปี ตู้ไม้สักใส่ยาที่คุณเห็นก็ห้าสิบปี 

ตอนนั้นเงินจะทำาตู้ยังไม่มีเลย ค่อยๆ ทำา ค่อยๆ  ซื้อ เก็บหอมรอม

ริบ ผมบอกลูกว่า “ไม่รวยก็ไม่เป็นไร ขอให้ซื่อสัตย์เท่านั้น” 

ผมเองสอนลูกเรื่องความกตัญญูด้วยการทำาให้ดู ผมไปดูแล

แม่ผมที่แปดริ้วตลอด และผมก็พาลูกไปด้วย และให้ลูกเคารพและ

ดูแลย่า

ลูกผมก็อยากให้ผมเลิกขายของ เขาจะดูแลผม แต่ผมยังมี

ความสุขกับการขายยาและได้ช่วยเหลือลูกค้า 

ผมทำาบุญตลอด คนขับแท็กซ่ีสามล้อ เขาลำาบากกว่า ผมก็ทิป

ให้ทุกคร้ัง คร้ังละ 20 บาท ผมมีความสุขกับการให้และการทำาบุญ 

การช่วยเหลือคนอื่น 

ผมสอนลูกว่า จะถูกย้ายไปที่ไหนก็ได้....

ลูกเป็นข้าราชการ ไม่ได้ลงทุนอะไรแบบคนอื่นที่เขาวิ่ง

เต้นเรื่องตำาแหน่งด้วยเงินกันเป็นล้านๆ ผมบอกลูกว่ามีเงินก็อย่า

ทำาเช่นนั้น 

การที่ลูกผมไม่ได้ลงทุนอะไรเลย แล้วเติบโตมาด้วยความ

สามารถและผลงานทำาให้ผมภูมิใจ 

บอกลูกว่าไปที่ไหนก็ได้ ขอให้ได้ทำางานเพื่อส่วนรวม  ได้

ตำาแหน่งมาเท่านี้ก็ดีมากแล้ว ถือว่าดีกว่าคนอื่นตรงที่ไม่ต้อง

ลงทุนอะไรเลย (ในการวิ่งเต้นเส้นสาย) 

คุณลุงเล่าให้ฟังอย่างมีความสุขที่สุด มีคนเข้ามาซื้อของ

ในร้านตลอดเวลา 

คุณลุงให้หนังสือเรื่องการแกว่งแขนเพื่อออกกำาลังกายมา

หนึ่งเล่มกับผมครับ 

แปดเก้าวันนี้ผมเหนื่อยมาก นอนน้อย ดูโทรทัศน์ทั้งวัน

จนดึกดื่น ห่วงลูก เห็นว่าลูกทำางานหนัก ได้ โทรไปคุยกันให้กำาลัง

ใจลูกเสมอ ลูกคนอื่นเขาก็มาเฝ้าผมตอนกลางคืน ผลัดกันมา มา

อยู่เป็นเพื่อน กลัวผมไม่นอน เพราะตามข่าวลูกคนโตตลอดเวลา

ลองฟังที่คุณลุงคุยกับผมกันนะครับ เผื่อจะเอาไปใช้สอน

ลูก และเป็นวิธีการในการเลี้ยงลูกได้บ้าง..!!

Cr.Arnond Sakworawich

#ถ้ำาหลวง #ทีมหมูป่า #13 ชีวิตรอดแล้ว  

#ถ้ำาหลวง  #Thamluang

#ณรงค์ศักดิ์โอสถธนากร

----------------------------------

ครับ....

เรื่องเก่า แต่ผลงาน ความดี ของคน ใหม่เสมอ มีค่าควร

เชิดชู จดจำา เป็นแบบอย่างเสมอ

ต่อให้ร้อยปี-หมื่นปี กาลเวลาก็ไม่สามารถลบความดี หรือ

กลบความไม่ดี ของแต่ละผู้กระทำาไปได้

แต่มนุษย์เรานั้่น คิดๆ ก็แปลก........

อย่าง “คนกินบ้าน-โกงเมือง” กลับชื่นชอบติดแน่น-ทน

นาน อีกทั้งโหยหา

แต่ “คนกู้บ้าน-สร้างเมือง” กลับกลายเป็นว่า “สัตย์ซื่อ-

สุจริต” ต่อชาติ-ประชาชนนั้น กินไม่ได้ ผลักไส-ชิงชัง!?

ฟังข่าวต่างประเทศรายงานจากศรีลังกา เขาบอกว่า

ตระกูล “ราชปักษา” ที่ยกโคตร-ยกครอบครัวฝังรากโกง

ทำา “ศรีลังกาล้มละลาย”

แล้วคนไทยเรา จะยอมให้ใคร ยกโคตร-ยกครอบครัว 

“ตระกูลโกง” เข้ามาฝังรากกิน

จน “ประเทศล้มละลาย” เหมือนศรีลังกา อย่างนั้น

หรือ?

ไปซ้ือยา คุณลุงจะเล่าเรื่องลูกหลานให้ฟังด้วยความภาคภูมิใจมาก ว่า

เล้ียงลูก 4 คน หลาน 4 คน ได้เรียนหนังสือกันดีๆ 

และจบปริญญาโททุกคน คุณลุงพูดถึงลูกหลานอย่างมีความ

สุขท่ีสุด 

วันน้ีคงไม่มีใครไม่รู้จัก นายณรงค์ศักด์ิ โอสถธนากร  #ผู้ว่า

ราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าใหญ่ในการประสานทุกหน่วยงาน

ในการแก้ไขภัยพิบัติลูกหมูป่า 13 คน ท่ีติดอยู่ในถ้ำาหลวง ณ ดอย

ขุนน้ำา-นางนอน 

จนเป็นท่ีรู้จักในบุคลิกภาพแบบเอาจริงเอาจัง พูดน้อย  ตรงไป

ตรงมา และโผงผาง ฉะฉาน 

วันน้ี ผมได้ไปซ้ือยาท่ีร้านประสานเภสัช เลยถามคุณลุงว่า 

เล้ียงลูกอย่างไรให้ได้ดี แบบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย? 

คุณลุงย้ิมแบบคนใจดี แล้วตอบว่า...

“ผมเล้ียงลูกแบบทหาร เล้ียงลูกให้มีวินัย เล้ียงลูกให้เป็นคนดี 

หลานผมก็เล้ียงแบบเดียวกัน”

ลูกคนโต (ท่านผู้ว่าฯ เชียงราย) เขาบอกว่าป๋า (หมายถึงคุณลุง

ประสาน) โคตรจะดุและเป็นเผด็จการมาก 

ผมดุลูกมากและให้ลูกมีระเบียบวินัย เพราะผมเคยเป็นทหาร

มาก่อน ผมเป็นทหารเสนารักษ์ ท่ีค่ายจักรพงษ์  จังหวัดปราจีนบุรี 

อันท่ีจริงผมเป็นคนแปดร้ิว ฉะเชิงเทรา ก่อนจะไปเป็นทหาร 

ผมเกเรมาก เล่นพนัน กินเหล้า สูบบุหร่ี ไม่มีอะไรดีสักอย่าง 

ผมไปเป็นทหาร แล้วได้เรียนทางเสนารักษ์ เลยเป็นเสนารักษ์ 

พอหนีเท่ียว ผมโดนซ่อมหนัก ผมอายมาก 

เหนื่อยไม่เท่าไหร่ หนักไม่เท่าไหร่ แต่อายคน ผมเลยกลับเน้ือ

กลับตัว 

ผมลาออกมาจากทหาร แต่ได้อะไรจากการเป็นทหารเยอะมาก 

และผมเอาวิธีการฝึกทหารมาใช้เล้ียงลูกทุกคน  ลูกผมจึงได้ดี 

นอกจากน้ี ผมก็ยังได้วิชาเสนารักษ์มา และชอบและมีความ

เ

‘ชัชชาติ’สยบปม

อาหารกลางวัน

เร่งหาข้อเท็จจริง

กรุงเทพฯ • ชัชชาติน่ังไม่ติด เร่ง

เดินหน้าตรวจสอบปมดรามาอาหาร

กลางวันเด็กนักเรียนในสังกัด กทม. 

ประเด็นค่าอาหารและปริมาณไม่

เหมาะสมงบประมาณ ช้ีอยู่ระหว่าง

หาความจริง ห่วงเด็กก่อนวัยเรียน

เล็งเปล่ียนเป็น 32 บาท 

เมื่อวันศุกร์ ที่ลานกีฬา

ชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์

ประเด็นค่าอาหารกลางวันเด็กใน

โรงเรียนสังกัด  กทม.ที่มีกระแส

ข่าวถึงเรื่องปริมาณอาหารไม่

เหมาะสมกับงบประมาณที่ ได้ว่า 

ได้รับทราบข้อมูลแล้วและขอบคุณ

บุคคลที่แจ้งเหตุเข้ามา หากพบ

ปัญหาอีกก็สามารถแจ้งมาที่ระบบ

ทราฟฟีฟองดูว์ของ กทม.ได้เลย

“ขณะนี้อยู่ระหว่างหาข้อ

เท็จจริงที่เกิดขึ้น แต่ก็ได้สั่งการ

เรื่องอาหารกลางวันไปแล้ว และ

มองว่าคุณภาพอาหารของเด็กเป็น

เรื่องสำาคัญ เพราะเด็กต้องการ

การเจริญเติบโตที่เหมาะสม และ

จะต้องมีมาตรฐานเรื่องคุณค่าทาง

โภชนาการ  ซึ่งเรื่องอาหารกลาง

วันเด็กที่เกิดประเด็นขึ้นจะไปตรวจ

สอบและจะเอาจริงเอาจังเรื่องนี้” 

ผู้ว่าฯ กทม.ระบุ 

นายชัชชาติกล่าวต่อว่า เป็น

ห่วงเด็กก่อนวัยเรียนที่ ได้อาหาร

กลางวันเพียง 20 บาท ซึ่งขณะ

นี้อยู่ในระหว่างจะเปลี่ยนเป็น 32 

บาท ส่วนเด็กโตจะอยู่ที่ 40 บาท 

ทั้งนี้ ต้องดูบริบทให้เกิดความ

เหมาะสมอีกครั้ง 

ทั้งนี้ ได้มีการโพสต์ข้อความ

ในสื่อโซเชียลโดยระบุข้อความ

ว่า “คราวนี้โรงเรียนใน กทม.ส่ง

ประกวด” จนนำามาซึ่ง เพจเฟซบุ๊ก                                                        

ชื่อดัง “อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รี

เทิร์น part 4.1” ได้ โพสต์ภาพ

อาหารกลางวันของโรงเรียนแห่ง

หนึ่งใน กทม. ที่มีผู้ถ่ายภาพไว้

เมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา พร้อม

คำาอธิบายประกอบระบุใจความ 

“โรงเรียนในสังกัด กทม.ส่งเข้า

ประกวด  ลงเพื่อกระตุ้นให้สื่อ

สังคมช่วยตรวจสอบว่า งบต่อหัว

ในปัจจุบันมันพอไหม..และถ้าการ

บริหารจัดการดีๆ..มันจะดีกว่านี้

หรือไม่...สื่อสังคมช่วยตรวจสอบ

ขยายความด้วย”.

โอ่โกยเงนิปลอ่ยตา่งชาตคิรองทีด่นิ
ทำาเนียบรัฐบาล • นายธนกร 

วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายรัฐมนตรี เปิดเผย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย  

เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าว

บางจำาพวกเข้ามาอยู่ในราช

อาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตาม

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและ

การลงทุน โดยการดึงดูดชาว

ต่างชาติท่ีมีศักยภาพสูงสุดใน

ประเทศไทย 4 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มประชากรผู้มีความม่ังค่ัง

สูง,  กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่าง

ประเทศ, กลุ่มท่ีต้องการทำางาน

จากประเทศไทย และกลุ่มผู้

เช่ียวชาญพิเศษ สามารถพำานัก

และทำางานในประเทศไทยได้ 

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการ

ลงทุน ทำาให้ไทยมีคนท่ีมีความ

รู้ความเช่ียวชาญเพียงพอ 

สำาหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

และบริการแห่งอนาคตท่ี

รัฐบาลมุ่งส่งเสริม สำาหรับการ

ให้สิทธิในการถือครองท่ีดิน

ของคนต่างชาติน้ัน เป็นเพียง

มาตรการหน่ึงเพ่ือสร้างแรง

จูงใจให้มีการนำาเงินมาลงทุน

ในประเทศไทย

“กรมท่ีดินอยู่ระหว่าง

การจัดทำาร่างกฎกระทรวงว่า

ด้วยการกำาหนดหลักเกณฑ์

วิธีการและเง่ือนไขการได้มา

ซ่ึงท่ีดินเพ่ือใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย

ของคนต่างด้าวตามมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน 

โดยการดึงดูดคนต่างด้าวท่ีมี

ศักยภาพสูงประเทศไทย พ.ศ. 

... ตามมาตรา 96 ทวิ แห่ง

ประมวลกฎหมายท่ีดิน โดย

มีหลักเกณฑ์สำาคัญคือ ต้อง

เป็นคนต่างด้าวตามประกาศ

ของกระทรวงมหาดไทยตาม

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและ

การลงทุนโดยการดึงดูดคน

ต่างด้าวท่ีมีศักยภาพสูงสุดใน

ประเทศไทย นำาเงินมาลงทุน

ไม่ต่ำากว่า 40 ล้านบาท และ

ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ปี และ

หากคนต่างด้าวท่ีประสงค์จะ

ได้มาซ่ึงท่ีดิน มีอยู่ 2 เงื่อนไข

สำาคัญคือ รวมไม่เกิน 1 ไร่ 

และใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยเท่าน้ัน  

โดยสอดคล้องกับพระราช

บัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม ประมวล

กฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2542 ซ่ึง

เป็นกฎหมายในปัจจุบัน”  นาย

ธนกรระบุ 

นายธนกรย้ำาว่า มาตร 

การกระตุ้นเศรษฐกิจและ

การลงทุนโดยการดึงดูดชาว

ต่างชาติผู้มีความม่ังค่ังสูง ผู้

เกษียณอายุจากต่างประเทศ ผู้

ท่ีต้องการทำางานจากประเทศ 

ไทย และผู้เช่ียวชาญพิเศษ 

โดยวางเป้าหมายภายใน 5 

ปีงบประมาณ 2565-2569 จะ

ช่วยเพ่ิมจำานวนชาวต่างชาติ

ท่ีพักอาศัยในประเทศไทย 1 

ล้านคนเพ่ิมปริมาณเงินใช้จ่าย

ในระบบเศรษฐกิจมูลค่า 1 

ล้านล้านบาท เพ่ิมการลงทุนใน

ประเทศ 8 แสนล้านบาทและ

สร้างรายได้จากการเก็บภาษีท่ี

เพ่ิมข้ึน 2.7 แสนล้านบาท

“ซ่ึงหน่ึงในมาตรการ

สำาคัญ บูสต์อัปเศรษฐกิจไทย 

กระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน

ด้วยการดึงดูดชาวต่างชาติท่ีมี

ศักยภาพสูงท่ัวโลก เดินหน้า

ตามกลยุทธ์ ‘3 แกน สร้าง

อนาคต’ ของนายกรัฐมนตรี 

สร้างโอกาส เชื่อมไทย ช่วยผู้

ประกอบการ ประชาชนและ

แรงงานในประเทศให้มีรายได้

ต่อเนื่อง” นายธนกรระบุ.

สภาพเฮลิคอปเตอร์ท่ีคณะของ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคท่ี 4/ผอ.รมน.ภาค 4 ใช้บินไป

ปฏิบัติหน้าท่ี โดยขณะบินผ่านเขตพ้ืนท่ี ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา ได้เกิดขัดข้องตกลงในสวน

ยางพารา ส่งผลให้ท้ังหมดได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่มีผู้เสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุ

เ ม่ือ วัน ศุก ร์  เ วลา

ประมาณ 09.00 น. เกิดเหตุ

เฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอว์ก

ของกองทัพภาคท่ี 4 ร่อนลง

จอดฉุกเฉินกลางสวนยางพารา

ของชาวบ้านหมู่ท่ี 1 บ้านคลอง

ยน  ตำาบลวังใหญ่ อำาเภอเทพา 

จังหวัดสงขลา เบ้ืองต้นมีพลโท 

เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคท่ี 

4 รวมเจ้าหน้าท่ีทหาร จากกอง

อำานวยการรักษาความม่ันคง

ภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.

รมน.ภาค 4 สน.) อยู่ภายใน

เครื่องรวม 6 คน   หลังเกิดเหตุ

ชาวบ้านและมูลนิธิท่งเซียเซ่ียง

ต๊ึง อำาเภอหาดใหญ่ ช่วยกันนำา

เครื่องตัดถ่างเข้าให้ความช่วย

เหลืออย่างเร่งด่วน และสามารถ

นำาตัวแม่ทัพภาค 4 และเจ้า

หน้าท่ีทุกนายออกจากเครื่องได้

สำาเร็จ ทุกคนได้รับบาดเจ็บเพียง

เล็กน้อย ขณะน้ีท้ังหมดถูกนำาตัว

ส่งโรงพยาบาลเทพา  

ด้านพลเอกสันติพงศ์ 

ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./โฆษก ทบ. 

เปิดเผยว่า เมื่อวันท่ี 15 ก.ค.65 

เวลาประมาณ  09.00 น. เครื่อง

บินเฮลิคอปเตอร์ท่ัวไป แบบ 

ฮ.ท.60  (Blackhawk) หมายเลข 

003 เกิดเหตุขัดข้องขณะทำาการ

บินผ่านพ้ืนท่ี ต.วังใหญ่ อ.เทพา 

จ.สงขลา โดยนักบินพยายาม

บังคับอากาศยานลงจอดฉุกเฉิน 

ในอากาศยานมีนักบิน, เจ้า

หน้าท่ี และผู้โดยสารท้ังหมด 

7 นาย  ประกอบด้วย มทภ.4/

ผอ.รมน.ภาค 4 พร้อมผู้ติดตาม 

นักบิน 2 นาย ช่างประจำาเครื่อง 

2 นาย โดย มทภ.4/ผอ.รมน.

ภาค4 และคณะอยู่ระหว่าง

เดินทางปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี 

จชต. โดยเดินทางจาก มทบ.

42 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา ภารกิจปลายทางท่ี

ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง และค่าย 

อิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก 

จ.ปัตตานี จากเหตุการณ์ดัง

กล่าวทำาให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่

ไม่มีผู้เสียชีวิต ขณะน้ีได้ส่งตัวผู้

ได้รับบาดเจ็บเข้าสู่กระบวนการ

รักษาเรียบร้อยแล้ว 

สำ าห รับราย ช่ือ ผู้ ไ ด้

รับบาดเจ็บ ข้ันต้นประกอบ

ด้วย 1.พล.ท.เกรียงไกร ศรี

รักษ์ บาดเจ็บกระดูกสะโพก

ขวาหัก มีเลือดออกภายใน 

2.พ.ต.ประสาร ด้วงชาญ 

3.ร.อ.วิสารท์ ชูสังกิจ 4.ร.ท.ณัท 

โสหากาค์  5.จ.ส.อ.พิทณุ  พัน

เต 6.จ.ส.อ.ธีรพงษ์ คูหาแก้ว 

7.ส.ท.พีระวิทย์ โอสถเจริญ 

ด้าน พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ 

งาทอง รองโฆษกกองทัพบก 

กล่าวว่า อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน

กองทัพบกต้องขอขอบคุณใน

การช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน 

โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนท่ี 

ต.วังใหญ่ ท่ีเข้าช่วยนำาผู้บาด

เจ็บออกมาจากอากาศยานทันที

ท่ีประสบเหตุ พระภิกษุ ฝ่าย

ปกครอง อ.เทพา และมูลนิธิท่ง

เซียเซ่ียงต๊ึง อ.หาดใหญ่ ท่ีได้นำา

กำาลังและนำาเครื่องตัดถ่างเข้า

ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  

ขณะน้ีหน่วยเฉพาะกิจสงขลา

ได้เข้าควบคุมพ้ืนท่ีท่ีอากาศยาน

ลงฉุกเฉิน โดยคณะกรรมการ

นิรภัยการบินของกองทัพบก

จะเข้าไปตรวจสอบสาเหตุและ

ประเมินอากาศยานต่อไป ท้ังน้ี 

กำาชับให้กองทัพภาคท่ี 4 ให้การ

ดูแลเจ้าหน้าท่ีผู้บาดเจ็บอย่าง

ดีท่ีสุด รวมท้ังสำารวจความเสีย

หายท่ีเกิดข้ึนกับประชาชนใน

พ้ืนท่ีท่ีเฮลิคอปเตอร์ลงจอด

ฉุกเฉิน เพื่อเยียวยาและช่วย

ฟ้ืนฟูสภาพอย่างเหมาะสมต่อ

ไป 

ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า 

สำาหรับอาการล่าสุด 1.พล.ท. 

เกรียงไกร รู้สึกตัวดี ไม่มีอาการ

สับสน หายใจมีเจ็บหน้าอก  

ออกซิเจนต่ำา และสงสัยเรื่อง

กระดูกสะโพกหัก มีความดัน

ตก ให้ยากระตุ้นความดัน และ

ประเมิน ปัสสาวะโดยใส่สวน

ปัสสาวะ  

ขณะท่ี พล.อ.คงชีพ 

ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห.เปิด

เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกฯ และ รมว.กห. 

แสดงความเป็นห่วง และขอ

เป็นกำาลังใจให้ผู้ได้รับบาด

เจ็บทุกนาย พร้อมส่ังการให้ 

กอ.รมน./ทบ.เข้าไปช่วยเหลือ

ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บท้ังหมดให้

ดีท่ีสุด ส่งโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี

และให้พิจารณาความจำาเป็น 

หากต้องเคล่ือนย้ายผู้ป่วยส่ง

กลับตามสายแพทย์เข้ารับการ

รักษาต่อไป พร้อมท้ังขอให้

ดำาเนินการสอบสวนและตรวจ

สอบสาเหตุของอุบัติเหตุท่ีเกิด

ข้ึน และเข้าไปเก็บกู้ ฮ.ท.60 ใน

พ้ืนท่ีเพื่อพิสูจน์ทราบตามหลัก

นิรภัยการบินต่อไป.

สงขลา • ระทึก! ฮ.แม่ทัพภาค 4 ตกกลางสวนยางสงขลา 7 ชีวิต

รอดหวุดหวิด ชาวบ้านร่วมแรงช่วยจนปลอดภัย ขณะท่ีกองทัพ

ขอบคุณประชาชนในพ้ืนท่ี  ด้าน “บ๊ิกตู่” ส่ังเร่งตรวจสอบหาสา

เหตุด่วน 
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4 บทความ

ห
โลงใจ

ตนสัปดาห จูๆ อีสานโพลก็ออกมายกให “เจหน�อย”-คุณ

หญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ ประธานพรรคไทยสรางไทย  ไดอันดับ 

1 เหมาะกับการนั่งตําแหน�งนายกรัฐมนตรี ครองใจชาวอีสาน 

ตามมาดวย “ทิม”-พิธา ลิ้มเจริญรัตน 

หัวหนาพรรคกาวไกล และอันดับสาม 

“อุงอิ๊ง”-แพทองธาร ชินวัตร หัวหนา

ครอบครัวเพ� อไทย ลูกสาวของนายใหญ

เพ� อไทย  ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ 

มีโอกาสสอบถามความเห็นเร� องน้ี

จาก “หมอหนู”-อนุทิน ชาญวีรกูล รองนา

ยกฯ และ รมว.สาธารณสุข และหัวหนา

พรรคภูมิใจไทย ถือเปนผูเลนหลักในสนาม

เลือกตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

“อนุทิน” บอกวา “เราตองรับฟง

ความเห็นทั้งหมด ตราบใดที่เรายังมั่นใจวาผูสมัครพรรคภูมิใจไทย

มีความใกลชิดชาวบาน ก็คงไมมีปญหาอะไร และหลังจากนี้ก็จะ

เรงทํานโยบายและทํางานใหตอบโจทยพี่นองประชาชนมากที่สุด”   

พรอมกลาวติดตลกถึงผลโพลดังกลาวนี้วา “โลงใจ ...ทัวรจะ

ไดไปลงที่อ� น ทัวรมาเที่ยวบานผมบอยแลว” 555 

แหม! ตอบแบบนี้นอกจากทัวรไมลงแลว ยังไมกอความขัด

แยงกับใครๆ ดวยใชมั้ยๆ อิอิ

มีแตคนกมหัวให

อีกหนึ่งรัฐมนตรีที่ยังหนุมและไฟแรง อยาง “ลูกท็อป”-    

วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ชวง

นี้ลุยงานไมวางเวน และเจาตัวยังเปนหนุมอินเทรนดตามติดทุก

กระแส แมแตเร� องการแตงตัว และเลือกรองเทาใสทํางาน ก็เปน

รองเทาทํางานที่เปนแบบสมัยใหมไมเหมือนใคร จนนักขาวเห็นแลว

ตองทักทุกครั้ง

ลาสุด “รมต.ลูกท็อป” เจอนักขาว

ทําเนียบรัฐบาล ก็ถูกแซวเร� องรองเทาที่ดู

สะดุดตาอีกครั้ง จากรอบกอนเปนรองเทา

หนังสีดํา มีเสริมสนใหดูสูงขึ้น มารอบนี้

รองเทาสีบรอนซเงินเขมๆ ที่ดูสะดุดตายิ่ง

กวา จนนักขาวทักวา “เปนรองเทาหนัง

หรือไม ดูไมเหมือนใครเลยนะ”

ดาน ลูกท็อป อารมณดีตอบวา 

“รองเทาหนัง แตอยาเอาไปลุยน้ํานะ 

เดี๋ยวลอก” กอนปลอยมุก“ดูสิใสคูนี้ที ไร ทุกคนตองกมหัวใหวราวุธ 

เพราะกมมองรองเทาเรา!@” ทําทุกคนหัวเราะไปตามๆ กัน 555

แหม.. ใสรองเทาสะดุดตาขนาดนี้ ใครเห็นก็ตองกมมองกัน

ทั้งนั้น ฮาๆๆ 

ทบทวนคาเรือพะงัน-สมุย

หลายคนอาจทราบเปนภาพรวมวาหนาฝนแบบนี้ควรงด                                                              

เที่ยวทะเล แตก็มีขอยกเวนสําหรับทะเลใตฝงอาวไทย เชน  

เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเตา ลวนแลวแตเปนสถานที่ทองเที่ยว

แนะนํา เพราะเปนชวงที่อากาศสดใส แดดแรง ทะเลสวย น้ําใส 

ทวาก็มีขาวรายนิดๆ เม� อผูประกอบการเรือขามฟากเฟอรรี่เพิ่งปรับ

เพิ่มอัตราคาบริการ

รอนถึง “วิวรรธน  นิลวัชรมณี” ส.ส.สุราษฎรธานี พรรค

ประชาธิปตย มีประชาชนมารองเรียนวาเดือดรอนมาก ที่เอกชน

ที่ผูกขาดการเดินเรือปรับคาตั๋วเรือสูงขึ้น “ส.ส.วิวรรธน” บอกวา 

“เร� องนี้ทําใหผูหาเชากินค่ํานอกจากจะ

ตองเติมน้ํามันรถบนเกาะที่มีราคาแพง

กวาบนฝงอยูแลว ยังตองประสบกับคา

โดยสารที่มีราคาเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งจําเปน

ตองใชการเดินทางสัญจรทางเรือโดย

ไมมีทางเลือกอ� นเลย

ดังนั้น จึงอยากใหกระทรวง

ที่เกี่ยวของสงตัวแทนของตัวเองรวม

ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลจังหวัด 

เพ� อทบทวนเร� องคาโดยสารใหม โดยให

ผูประกอบการและประชาชนอยูได และ

เปนที่ยอมรับกับราคาคาโดยสารที่เพิ่มขึ้นอยางเปนธรรม”

อืม..เร� องจิ๊บๆ แคนี้ ภาครัฐแกไขไดอยูแลว รีบสางปญหา

เขา อยาใหกระทบการทองเที่ยวภาพใหญอันเปนความหวังของ

ชาติ อิอิ 

    

แจงไมกี่วินาที 

สัปดาหหนาไฮไลตการเมืองคงพุงเปาศึกอภิปรายไมไววางใจ 

11 รัฐมนตรีในรัฐบาลประยุทธ ฝายคานที่หวังจะเด็ดหัว สอยนั่ง

ราน แฉขอมูลเชิงลึก ขึงพืดมาประจานตอประชาชนใหไดเห็น ตาม

ที่โหมโรงกันไวหรือไม คงตองติดตาม

กันตอไป 

คอการเมืองทั้งในสนาม-นอก

สนาม ตางเฝาติดตาม ผูพันปุน-น.ต.ศิธา 

ทิวารี หนึ่งในแกนนําพรรคไทยสรางไทย 

แมจะยังไมไดเขาไปในสภา แตขอรวม

วิเคราะหอยางอารมณดีวา ‘ครั้งที่ผาน

มา ฝายคานอภิปรายกัน 3 วัน 3 คืน 

ประชาชนฟงแลวรูสึกวาโดนสอยแน�ๆ 

พอผู ใหญฝายรัฐบาลลุกขึ้นชี้แจงไมกี่

สิบวินาที บอกวาขอมูลที่ฝายคานพูดมา 

โกหกทั้งหมด แลวก็นั่งลงไป ปรากฏวา ส.ส.ฝงรัฐบาลกลับยกมือ

ไววางใจกันทั้งหมด!@’ 

แหะๆ ผูพันปุน ยังคาใจ การชี้แจงของรัฐมนตรีบางคนที่ยัง

ติดตาตรึงใจ ไมรูวาครั้งนี้จะมีเหตุการณเชนนี้เกิดขึ้นอีกหรือเปลา

หนอ (อิอิ)

อนุทิน ชาญวีรกูล

วิวรรธน  

นิลวัชรมณี

วราวุธ ศิลปอาชา

น.ต.ศิธา ทิวารี 

ลังจากไดเขียนและเผยแพรบทสนทนาเยอธายโฟรว 

(Euthyphro) แลว เพลโทวก็คงไดครุนคิดปญหาที่ยังคาง

คาใจวาตองรูอะไรจากการมองภายในตัวเพ� อจะมีความ

สุขแทถาวรตามอุดมการณของอาจารยซาคเขรอถิส และที่สุด

โอกาสนั้นก็มาถึง เม� อไดมีโอกาสพบและสนทนากับเฟดโดวแหง

เอลลิส (Phaedo of Elis) ที่ Phlius เฟดโดวผูนี้เปนลูกศิษยคน

หนึง่ของซาคเขรอถสิและไดฟงคาํสัง่สอนสดุทายของซาคเขรอถสิ                                                                    

กอนด� มยาพิษประหารตัวเองตามกฎหมายเอเธนส (ซึ่งเพลโทว

ไมไดอยูฟงดวยเพราะปวย) ครั้นเม� อฟงอยางตั้งใจแตตนจนจบ

แลว ก็รูสึกเปนประเด็นท่ีตนยังคางคาใจอยูพอดี จึงวางแผนเขียน

เปนบทสนทนาใหช� อวาบทสนทนาเฟดโดว โดยจับประเด็นไดวา

1.พิสูจนปญญามนุษยเปนหน�วยอมตะของสารรวมรูป 

(Chaos) ปญญาของมนุษยแตละคนๆ ตามที่เพลโทวเขาใจใน

บทสนทนานี้ก็คือ หน�วยหนึ่งๆ ของสารปญญาที่มีมาแตดั้งเดิม

ใน Chaos และเพลโทวคิดวาซาคเขรอถิสพยายามพิสูจนในบท

สนทนานี้ ปญญาในสารรวมรูปเปนอมตะ และเม� อแยกออกเปน

หน�วยๆ คือวิญญาณของมนุษยแตละคนแลวก็จะเปนหน�วยที่

เปนอมตะตอไปเหมือนปญญาของเทพ เพลโทวจึงเนนการพิสูจน

เร� องนี้ โดยอางหลักการเปนปฐมบทวา การเปลี่ยนแปลงยอม

เปลี่ยนแปลงจากสิ่งตรงขามไปสูสิ่งตรงขาม คือ มีการตายก็ตอง

มีการเกิดมากอน เชนเดียวกับที่มีผิดก็ตองมีถูกเปนมาตรฐานมา

กอน และจะมีเกณฑถูกก็ตองมีตัวอยางผิดๆ ไวเปรียบเทียบ มี

เล็กก็ตองมีใหญใหเทียบ และมีใหญก็ตองมีเล็กใหเทียบ เพราะ

ฉะนั้นที่ซาคเขรอถิสตายนั้นก็ตองไดเกิดอีก จะหายสาบสูญไป

เฉยๆ ไมได และเพ� อจะไปเกิดใหมในสวรรคก็ตองตายจากโลก

นี้ ไปกอน ขอพิสูจนขอนี้ชวยใหเพลโทวเขาถึงความเช� อของซาค                                                               

เขรอถิสวาปญญาเปนหน�วยหนึ่งของสารรวมรูปที่มีคุณภาพระดับ

เทพ คือ ไมรูตายในฐานะเปนหน�วยหน่ึงท่ีมีประวัติเฉพาะตัว ซึ่ง

จะหายสาบสูญไปเฉยๆ อยางไมมีปมีขลุยไมได (ดู 70c-72e) 

2.พิสูจนวาปญญามนุษยเคยเกิดและตายมากอนในโลก                         

แหงมโนคติ เซบบิสแหงธีบส (Cebes of Thebes) แบงปน

ในวงสนทนาวาไดเคยฟงซาคเขรอถิสบรรยายเร� องโลกแหง

มโนคติ (World of Ideas) วาที่นั่นเปนที่รวมของมโนคติที่เปน

แบบอุดมการณทั้งหลาย ทั้งนี้

มิไดหมายความวาซาคเขรอถิส

จําไดหรือระลึกไดวาไดเคยมีชีวิต

มากอนมาเกิดในครั้งนี้ ไมมีหลัก

ฐานวาซาคเขรอถิสเคยอางเร� องนี้

แตประการใด ซาคเขรอถิสเพียง

แตใชปญญาศึกษาธรรมชาติของ

ปญญาที่มีประสบการณในโลก

นี้วารูและเขาใจไดวาความเทา

กัน (equality) หรือความเหมือน

กัน (likeness) คืออะไร ทั้งๆ ที่

ในประสบการณจริงนั้นไมเคยพบ

อะไร 2 สิ่งที่เทากันหรือเหมือน

กันจริงๆ เลยสักครั้งเดียว และ

เราก็ไมเคยคิดวาความเทากัน

กับความไมเทากันมีความหมาย

เหมือนกัน ความเหมือนกันกับ

ความไมเหมือนกันมีความหมาย

เหมือนกัน ปญญาจึงใชสมรรถนะ

เหตุผลสรุปไดวา กอนมาเกิด

ในโลกนี้ปญญาไดเคยรูและ

เขาใจโดยการมีประสบการณ

จริงเกี่ยวกับความเทากันและ

ความเหมือนกันมากอน มันเปน

ชะตากรรมรวมกันของปญญา

ทุกปญญาที่เกิดมาในโลกนี้ จึง

มีทางเดียวที่เปนไปได คือ ปญญาทุกปญญาที่เกิดมาในโลกนี้

ไดมีประสบการณรวมกันมากอนเหมือนๆ กัน สรุปไดวาปญญา

มนุษยมีธรรมชาติเดียวกันกับปญญาของเทพ นั่นคือ เปนสวนที่

แบงสวนมาจากสารรวมรูปที่มีคุณภาพดีที่สุดเหมือนเทพ แตอาจ

จะไมเขมขนเสมอเทพชั้นสูงก็เปนได มีผูเช� อครึ่งและไมเช� ออีก

ครึ่งหนึ่งจึงขอความแน�ใจวา เทาที่ฟงบรรยายมาพอจะเช� อไดอยู

วาปญญาคือวิญญาณที่เคยเกิดเคยตายมาแลว แตการตายครั้งนี้

อาจจะเปนความตายถาวรไมเกิดใหมอีก จะแน�ใจไดอยางไรวาจะ

เกิดใหมอีกครั้งหนึ่ง ซาคเขรอถิสใหความกระจางวา เปนคําถาม

ที่คมดีมากและก็น�าถามอยู คําตอบก็คือ ใหรับรูเหตุผลขออ� นๆ 

ประกอบดวย ก็คงจะหมายความถึงวา ในเม� อปญญามนุษยแยก

ออกจากสารรวมรูปและกลายเปนบุคคลที่มีการตัดสินใจทําดีทํา

ชั่วเพิ่มเปนคุณสมบัติเฉพาะตัวดวยคุณธรรมบานพับ 4 ซึ่งเปน

คุณสมบัติระดับสูงของสารรวมรูป ทําใหตองรับผิดชอบตอความ

ประพฤติเฉพาะตัวสืบสาวเร� อยไปอยางไมรูจบ กลายเปนวิญญาณ

อมตะโดยอัตโนมัติ (เทียบคําสอนเร� องสันตติของวิญญาณเกิดดับ

ของพระพุทธศาสนาเพ� อความชัดเจนมากขึ้น) (ดู 72e-77e) 

3.พิสูจนวาปญญาเปนของสูง รางกายเปนของต่ํา สิ่ง

ใดมีองคประกอบมากก็มีแนวโนมที่จะสลายตัวงาย สิ่งใดมี

องคประกอบนอยก็มีแนวโนมที่จะสลายตัวยาก สิ่งใดไมมีองค

ประกอบเลยคือเปนสิ่งเชิงเดี่ยวไรองคประกอบก็ไมมีโอกาส

จะสลายตัว เปนสิ่งนิรันดร เชน ความเทากันในตัวเอง (the 

equal itself) ความงามในตัวเอง (the beautiful itself) มีอยูโดย

ตัวเอง คงเสนคงวาสม่ําเสมอ ไมรูจะเปลี่ยนแปลงไปเปนอะไร 

ผิดกับคนงาม หนุมรูปหลอ มางาม เสื้อสวย เผลอหน�อยเดียว

เปลี่ยนเปนอ� นไปแลว ความสวยมองไมเห็นดวยตาเนื้อหรือดวย

ประสาทสัมผัสใด รางกายมนุษยอยูในขายของการรับรูดวยตา

เนื้อ สวนปญญาอยูนอกขายของการรับรูดวยประสาทสัมผัส 

ปญญารู โดยไมตองใชตาเนื้อและปญญาเองก็อยูนอกขอบขาย

ของการรับรูของตาเนื้อ ทําการนอกขอบขายของตาเนื้อ จึงคิด

ไดรูไดเกินขอบเขตของตาเนื้อที่ตาเนื้อเอื้อมไปไมถึง คือ ปสสนา

การ (contemplation) เขาถึงโดยตรงและเขาใจโดยตรง เขาถึง

ความเที่ยงนิรันดร ไมเปลี่ยนแปลง และเพราะฉะนั้นตัวเองก็ไม

เปลี่ยนแปลง ดังนั้น ปญญาจึงมีคาสูงกวารางกายและสามารถ

มากกวารางกาย หากใหปญญาควบคุมรางกายได ทุกอยางก็จะ

เรียบรอยและมีสันติสุขเพราะทุกอยางจะอยูในระเบียบ แตถา

ใหรางกายเปนเจาเรือนก็จะมีแตความทุกขทับถมทุกขเพราะขาด

ระเบียบ นักปรัชญาแทคือผูรูระเบียบและดํารงชีวิตตามระเบียบ 

เฮลิคอปเตอรใชงานทั่วไป ฮ.ท.60 (UH-60L Black 

Hawk) ซ่ึงกองทัพบกไทยเรียกวา ฮ.ท.60 ผลิตโดยซิคอรสก้ี แอร

คราฟท ประเทศสหรัฐอเมริกา ใชในภารกิจลําเลียงกําลังพล

ครั้งละ 11-15 นาย เขาประจําการในกองทัพบกในป พ.ศ.2522 

เพ� อแทนที่ ฮ. แบบ ยูเอช-1 (ฮิวอี้) ในฐานะเฮลิคอปเตอรขนสง

ทางยุทธวิธี ในสมัย พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ดํารงตําแหน�ง 

ผบ.ทบ. ทั้งนี้ แบล็กฮอวกของกองทัพภาคที่ 4 ที่ลงจอดฉุกเฉิน

กลางสวนยางลาสุดที่ จ.สงขลา เม� อวันที่ 15 ก.ค.2565  เปนรุน

ลิมา แอล โดยลําแรกเขาประจําการครั้งแรกในป 2545.

แบล็กฮอวก

นักปรัชญาจึงไดช� อวาเปนผูเตรียมตนสูความตาย (training for 

death) ผลก็คือจะไดเกิดใหมในแดนเทพและมีชีวิตระดับเทพ

กลาวโดยสรุปไดวา ปญญาของนักปรัชญาที่ไดผานชีวิต

ในครรลองของการเตรียมตนสูความตายดังไดกลาวไวขางตน 

ยอมเปนอิสระตอรางกายเทาที่เปนไปได และเม� อถึงเวลาตอง

ละรางก็จะไปสูแดนทิพยของเหลาเทพปราศจากความทุกขเข็ญ

ตางๆ ของโลกนี้ สวนพวกที่ใชชีวิตปรนปรือสัญชาตญาณพืช

และสัญชาตญาณเดรัจฉานโดยไมคํานึงถึงความตองการของ

สัญชาตญาณปญญา วิญญาณก็จะแปดเปอนโสมมและถวงหนัก                                                             

จมลงสูโลกท่ีน�าขยะแขยงเพ� อใช โทษใชกรรมจนกวาจะไดมีโอกาส

เกิดเปนมนุษยคุณภาพตํ่าๆ เพ� อเร่ิมตนกันใหม หากเขาโชคดีได

พบผูสอนเขาใหรูจักคิดอยางปรัชญาเขาก็จะมีโอกาสไดยลความ

สวางรอดเขามาถึงเขาเหมือนนักโทษในคุกมืดไดเห็นแสงสวาง

ลอดเขามาทางชองระบายอากาศ หากเขามีใจแข็งพอท่ีจะรับรูวามี

แสงสวางเจิดจาอยูนอกคุก เขาก็จะเริ่มฝกฝนปญญาสูทางแหง

การพนทุกขไดในท่ีสุด ความพึงพอใจ (pleasure) เปนเหมือนตะปู

ยึดปญญาใหผนึกกับรางกายทําใหขาดการติดตอกับเบื้องบนที่มี

แตความศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ เพราะเหตุนี้เองผูที่เขาถึงปรัชญา

แลวจึงรังเกียจการเรียกรองจากสัญชาตญาณของรางกายและไม

กลัวความยากจนและการสูญเสียอํานาจในสังคม (ดู 78b-84b) 

ทุกคนฟงกันเงียบกริบ ไมมีใครถามหรือโตแยงประการ

ใด แตซาคเขรอถิสสังเกตวา Simmias และ Cebes ซุบซิบอะไร

กันอยู จึงเอยปากขึ้นวา แน�นอนมีเวลานอยตองรีบพูดเร� อง

สําคัญยิ่ง ขัดของใจตรงไหนใหจับประเด็นเสนอมาอยางรัดกุม 

เชิญได ซีมเมียสจึงออกตัววาเกรงใจ มีขอสงสัยเพียงเล็กนอย 

กลัววาไมเปนประเด็นที่ควรถามในบรรยากาศเชนนั้น ครั้นถูก

คะยั้นคะยอก็เปดเผยความในใจวา ตนเคยเช� อมาวาวิญญาณคือ

ชีวิต และชีวิตก็คือความลงตัวกลมกลืนในอัตราสวน (harmony 

of proportions) ของพลังตางๆ ที่บังเอิญจับตัวกันโดยบังเอิญใน

ธรรมชาติ เชนความรอน/เย็น (ไมรอนเกินไปและไมเย็นเกินไป) 

ความแหง/ความชื้น (ไมแหงเกินไปและไมชื้นเกินไป) 

สรุปไดวาความสมดุลแหงพลัง (the balance of energy) 

ทําใหเกิดชีวิตหนึ่งๆ ความสมดุลอาจจะเปลี่ยนไปแตยังสมดุล

อยู ชีวิตก็พัฒนาไปเร� อยๆ จนเสียความสมดุลเม� อไรชีวิตก็ดับลง                                               

และองคประกอบของชีวิตก็สลายตัวแยกออกเปนธาตุดั้งเดิม

ตางๆ ที่อาจจะบังเอิญไปเปนสวนประกอบของชีวิตอ� นตอไป    

ชีวิตหนึ่งๆ ก็อาจจะเปรียบไดกับทํานองเพลงของเพลงหนึ่ง ที่

เปนเพลงไพเราะ ก็เพราะเม� อเสียงตางๆ รวมตัวกันแลวพอดี

ประสานกลมกลืนกันไดสัดสวนเกิดเปนองครวมที่ไพเราะเพราะ

พริ้ง ซึ่งเม� อแยกกันเปนเสียงๆ ก็ไมเปนเพลงและไมไพเราะ 

เสียงเดียวกันนั้นอาจจะไปประกอบเปนเพลงอ� นเม� อใดก็ได ครั้น

ซีมเมียสรายงานจบ เซบเบิสก็รายงานวาตนคอนขางเห็นดวย

กับซีมเมียสเพราะเปนศิษยสํานักเผอแธกเกอเรียน (Pythagoras 

School) ที่สอนวิญญาณเปนจิตอมตะ เวียนวายตายเกิดในราง

กายใหมๆ ไดเร� อยไป เม� อรางกายหนึ่งเส� อมสลายไมสามารถยืด

ตอชีวิต วิญญาณก็ตองละรางเหมือนคนพายเรือละเรือที่ใชเปน

พาหนะตอไปไมไดแลว และสามารถตอเรือใหมก็จะเดินทางได

ตอไป วิญญาณออกจากรางที่ใชไมไดแลวตองรูวิธีสานสสารให

เปนรางใหมใหได โดยศึกษาใหเตรียมพรอมรูสัดสวนขององค

ประกอบตางๆ ที่ประกอบกันเปนรางกายมนุษยอยางลงตัวดีๆ ก็

จะใชเปนรางกายธํารงชีวิตของตนอยางน�าพอใจตอไป ถาทําไม

สําเร็จก็ไมสามารถเกิดใหม ตองระเหเรรอนเปนเจาไมมีศาล ถา

รูวิธีสรางรางใหมไดก็จะมีรางใชสอยไดเร� อยไปซึ่งจะมีคุณภาพ

ตามความสามารถของวิญญาณในการปนรางใหตนเอง ซึ่ง

ซาคเขรอถิสรับฟงแตโดยดี ศิษยของซาคเขรอถิสพากันกระสับ

กระสาย กลัวอาจารยของตนจะจนทา

ฝายคาน Echecrates กลาวทําลายความเงียบขึ้นมาวา 

ขออนุญาตแสดงความรูสึกตรงๆ และขออภัยทุกคนที่ผิดหวัง 

ตนเองเช� อทฤษฎีอัตราสวนกลมกลืนแหงชีวิตมานานแลว ขอ

ยืนยันสนับสนุน แตก็ไมวายอยากมีวิญญาณอมตะ ไมรูจะเปน

ไปไดอยางไร เฟดโดวหยุดเลาการสนทนาเพ� อแสดงความรูสึก

ตอซาคเขรอถิสวา ในชั่วขณะวิกฤตนั้นสามารถวางตัวและแก

สถานการณไดอยางอัจฉริยะยิ่ง คือนิ่งรับฟงอยางสงบ ไมมี

อารมณฉุนเฉียว ไมสบอารมณ หรือสะทกสะทานแตประการใด 

สงบฟงอยางอารมณเย็น ปลอยใหทุกคนที่อยากจะพูดไดพูดจน

จบ และที่สุดก็แสดงจิตเมตตาโดยลูบผมยาวของเฟดโดวพลาง

กลาวเพ� อคลายบรรยากาศวา เม� อไรจะตัดผมเสียที ไมใชเพ� อไว

ทุกขใหอาจารยหรอกนะ แตเพ� อไวทุกขใหวิญญาณถาไมสามารถ

เปนอมตะได เราตองไมใชอันธพาลทางความคิด (misologist) 

นะ คือ สมมุติหาขอพิสูจนวามีวิญญาณอมตะไมได แตถาความ

เช� อนี้ดีมีคุณคา ก็ควรเช� อดีกวาไมเช� อ จะเปนการเหมาเขงเสีย

โอกาสอยางไมบังควร เพราะความจริงคือความจริง ไมขึ้นกับ

การพิสูจนไดดีเพียงใด การพิสูจนคือเทคนิคสรางความน�าเช� อ 

พิสูจนไดวาน�าเช� ออยางมากมายแตไมจริงก็มีถมไป และที่จริงแต

ออนการพิสูจนก็มีไมนอย ฟงดีๆ นะ อาจารยจะพยายามชี้แจง

อยางสุดความสามารถ ถายังไมน�าพอใจก็อยาเพิ่งตัดสินวาไมน�า

เช� อ ใหรับเช� อไปกอนและดูผลตอภายหลัง ทานอาจารยไดแสดง

การออนนอมถอมตนอยางน�าเคารพจริงๆ เฟดโดวสรุปแลวเลา

การสนทนาตอไป

ซาคเขรอถิสแกขอของใจของฝายคานอยางเยือกเย็น

และใจเย็นวา ปญญาของคนเรารับรูความจริงรวมกันวาจาก

ความเปลาเด็ดขาด (absolute nothingness) ไมอาจจะเกิด

อะไรเปนความเปนจริงที่มีอยูได และสิ่งที่มีอยูแลวไมวาอะไร

ที่มีอยูจะกลายเปนความไมมีอยูเด็ดขาด ยอมเปนไปไมไดเชน

กัน บรรพบุรุษของชาวกรีกเรียกสิ่งที่มีอยูทั้งหมดเปนองครวม

วา Chaos (นักปรัชญาปจจุบันใชคําวา reality = ความเปนจริง) 

เฮสเสียดรวบรวมความเช� อของบรรพบุรุษวา Chaos มีสารและ

พลังทุกอยางทั้งดีและเลว ทั้งสรางสรรคและทําลาย รวมกัน

อยางไรระเบียบ จึงนิยามวาเปนสารไรรูป รูปในความหมายวา

พลังสรางสรรค สวนไรรูปในความหมายของการไมสรางสรรค

และมุงทําลาย ที่จริงนั้นมีทุกรูปที่ขมกันไปขมกันมาจนไมมีอะไร

ดีๆ ปรากฏใหเห็น ตามความเขาใจของเฮสเสียดนั้น พลังทําลาย

ปรากฏขึ้นกอนเปนบุคลาธิษฐานของอสูรและนางอสูรตางๆ และ

ตอมาในพลังทําลายของอสูรนั้นเองก็เริ่มปรากฏรูปหรือแบบอัน

เปนพลังสรางสรรค เปนซูสและเทพเทวีตางๆ ซึ่งชาวบานเขาใจ

สับสนโดยแตงเติมพลังทําลายแทรกเขาไปโดยการเขาใจผิด 

ตอจากนั้นพลังดีสรางสรรคก็แสดงความสําเร็จมากขึ้น

ตามลําดับ ปญญาของมนุษยเปน

สวนของพลังดีสรางสรรคที่ถูกโทษ

ตองใช โทษใชกรรมในรางกายซึ่ง

เปนสวนของพลังดีแตมีคุณภาพ

ต่ํากวาพลังดีของปญญา ปญญา

ของมนุษยแตละคนจึงมีหนาที่และ

บทบาทที่จะประสานการตองการ

ความสุขที่เรียกวาสัญชาตญาณ

ของปญญากับสัญชาตญาณของ

รางกายที่เรียกวากิเลส ปญญา

ที่ฉลาดพอจะตองรูจักตะลอม

ใหปญญาพนจากบวงแรวของ

กิเลสใหเร็วที่สุด มิฉะนั้นก็จะตอง

เวียนวายตายเกิดใชกรรมเร� อยไป

จนกวาจะพนโทษ เพราะปญญา

ของมนุษยแตละคนมีฐานะเปน

หน�วยหนึ่งๆ ที่เปนอมตะไมรูตาย 

สวนรางกายเปนหน�วยโดยการ

รวมตัวไดสัดสวนของชีวิตที่ปรับ

เปลี่ยนไปเร� อยๆ ตามองคประกอบ

ของชีวิต หากเสียความสมดุล

เม� อใดก็สลายตัวเปนธาตุที่ไรชีวิต 

ปญญาก็ตองเรรอนไปหาชีวิตใหม

ตอไปเร� อยๆ ที่เปนรางใหมเร� อยไป

จนกวาจะใช โทษหมดสิ้น จึงจะมี

ชีวิตอมตะอยางเทพ เพ� อนของเรา

ซีมเมียสบังเอิญไดไปรับรูอีกทฤษฎีหนึ่งของพวกธรรมชาตินิยมที่

เช� อวา Chaos หรือความเปนจริงมีแตธาตุที่เปนสสารและมีพลัง

เฉพาะพลังของสสาร ไมมีพลังดีหรือรูปแบบดีระดับปญญามาแต

แรก แตพลังสสารท่ีรวมตัวกันโดยบังเอิญไดอัตราสวนชีวิตจึงเปน

ชีวิตข้ึนช่ัวคราวตราบใดท่ีชีวิตน้ันรักษาความสมดุลไวได เหมือน

เสียงดนตรีท่ีไพเราะจากการประสานเสียงท่ีเหมาะสม ก็เกิด

คุณภาพพิเศษข้ึนช่ัวคราวเรียกวา epiphenomenon (ปรากฏการณ

เสริม) เปนเพียงปรากฏการณช่ัวคราว ไมมีความเปนจริง จึงไมมี

ปญญาหรือวิญญาณหรือชีวิตอมตะในระบบคิดเชนน้ี 

ตรงนี้เปนจุดวิกฤตแลว พี่นองที่รัก ทานตองเลือกเช� อ

แลววามีวิญญาณอมตะตามที่ขาพเจาเช� อ คือ มีฐานมาจาก 

Chaos แตดั้งเดิม ไมมีอะไรเกิดใหมเอี่ยมจากความเปลาเด็ด

ขาด และเม� อมีความเปนจริงแลวความเปลาเด็ดชาดก็จะมีขึ้น

มาไมได หรือจะเลือกเช� อวาในขอบขายของความเปนจริง หรือ 

Chaos แตดั้งเดิมมานั้นไมมีปญญาอมตะหรือปญญาใดๆ ทั้ง

สิ้น มีแตสสารและพลังของสสาร ปญญาเปนปรากฏการณที่เกิด

ขึ้นชั่วคราวโดยความบังเอิญพบกันของธาตุพอดีไดอัตราสวน ก็

ปรากฏขึ้นชั่วขณะและหายสาบสูญไป แตก็อยากจะถามวา แลว

อัตราสวนที่วาบังเอิญทําใหเกิดปรากฏการณเสริมแตงนั้น เปน

อัตราสวนตายตัวมิใชหรือ การบังเอิญเกิดนั้นเปนเร� องหนึ่ง แต

ตัวอัตราสวนเปนความจริงตายตัวนิรันดรมิใชหรือ แมจะยังไม

บังเอิญเกิดแตตัวอัตราสวนนั้นก็เปนความจริงนิรันดรใน Chaos 

ดั้งเดิม หรือมิใช ก็เปนเสรีภาพของผูฟงแตละคนจะตองเลือก

แลววาจะเช� อแบบใด

ทุกคนถอนหายใจโลงอก ซีมเมียสพูดเสียงออยวา เช� อ

วิญญาณอมตะเปนอิสระจากรางกาย (anamnesis) ดีกวาความ

กลมกลืน (attunement, harmony, hyperreality) ของสสาร

มีขอกังขาน�าจะถามซาคเขรอถิสวา วิญญาณอมตะที่หมด

พันธะกับรางกายเพราะพนโทษหรือพนกรรมใช โทษแลว ยังจะ

ตองมีรางกายทิพยอยางที่ชาวกรีกโบราณเช� อวาเทพมีรางกาย

ทิพยและตองการเคร� องเซน วิญญาณอมตะของมนุษยเปนเชน

นั้นหรือไม ก็น�าจะเช� อไดวาทั้งซาคเขรอถิสและเพลโทวไมพูด

ถึงเร� องนี้จึงเช� อไดวาไมเช� อเชนนั้นอีกตอไปแลว แตยังเช� อวา

วิญญาณหรือปญญาอมตะนั้นเปนสารที่มีคุณภาพสูงสุดอยางเทพ

และเปนสวนหนึ่งของ Chaos หรือมวลความเปนจริงทั้งหมด

สวนความเช� อของเซบเบิสนั้นกูทรายใน Guthrie, A 

History of Greek Philosophy, vol.IV,p.331. ใหขอสังเกตวาเปน

คําสอนของสํานักเผอแธกเกอเรียนที่เพี้ยนไปของ Diotima.

ที่มาภาพ : https://classicalwisdom.com/wp-content/uploads/2020/05/socratesphaedrus.jpg



าวคราว รวมไทยสร้างชาติ หายเงียบไปพักใหญ่  

หลัง “แรมโบ้” เสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี โต้โผหลักของพรรค 

จำาต้องลาออกจากความเป็นสมาชิกพรรคเมื่อวันท่ี 27 เม.ย.

65 ในช่วงเจอวิกฤตคลิปเสียงโควตาหวย 

คร้ังน้ีเอาจริง พรรครวมไทยสร้างชาติจะจัดประชุม

ใหญ่วิสามัญในวันที่ 3 ส.ค.นี้ ที่สโมสรราชพฤกษ์ ถนน

วิภาวดี-รังสิต โดยมีวาระสำาคัญคือ เลือกตั้งคณะกรรม 

การบริหารพรรคชุดใหม่และคณะกรรรมการสรรหาผู้สมัคร

รับเลือกต้ังชุดใหม่ พร้อมกับการเปิดตัวแกนนำาสำาคัญของ                                                                          

พรรคอย่าง พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐ 

มนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค 

รวมถึงทีมศิษย์เก่าประชาธิปัตย์ อย่างนายเอกนัฏ                                

พร้อมพันธุ์ อดีต ส.ส. 

กทม., นายวิทยา แก้ว                                

ภราดัย อดีต  ส.ส.นคร 

ศรีธรรมราช และอดีต 

รมว.สาธารณสุข, นาย

วีระชัย วีระเมธีกุล อดีต 

รมว.วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และยังมีนาย                                

ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล                                

ชัยรุ่งเรือง อดีตเลขาธิ 

การพรรครวมพลังประ 

ชาชาติไทยร่วมด้วย

ตั้ ง แ ต่ เ ริ่ ม แ ร ก

พรรครวมไทยสร้างชาติ                                                                   

ถูกจับตามองว่าเป็นพรรคสาขาพลังประชารัฐ ก่อตั้งเพื่อ                                                                  

สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ได้นั่งนายกรัฐ 

มนตรีต่อในการเลือกตั้งครั้งหน้า ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่

เกี่ยวกับ “บิ๊กตู่” ในเมื่อ “แรมโบ้” บอกเองว่าที่มาของชื่อ

พรรค ก็เป็นคำาที่นายกฯ ชื่นชอบและตั้งคำานี้ขึ้นมาเอง จึง

รีบส่งทีมงานไปจดทะเบียนตั้งเป็นชื่อพรรค

ล่าสุด หนึ่งในว่าที่แกนนำาพรรครวมไทยสร้างชาติ  

วิทยา แก้วภราดัย แย้มชัดถึงท่าทีการเมืองของพรรค ผ่าน

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand 

“ผมคิดว่าที่คุยกับคุณพีระพันธุ์ ท่านพร้อมที่จะทำา

เอง ไม่ได้รอใคร แต่ถ้าคนอย่าง พล.อ.ประยุทธ์เข้ามา 

ส่วนตัวในฐานะที่เป็นนักการเมืองอยู่ในแวดวงนี้มานาน

ก็ถือว่า  พล.อ.ประยุทธ์มีจุดอ่อนเยอะ แต่จุดแข็งจุดหนึ่ง

ที่ใครยังทะลวงเข้าไปไม่ได้เลยคือ 4 ปีของสภาชุดนี้ ยัง

ไม่มีใครอภิปรายเรื่อง พล.อ.ประยุทธ์ทุจริตได้เลย ถ้าลุง

ตู่มาก็ไม่ขัดข้อง คนที่อยู่การเมืองมา 7-8 ปีไม่ทุจริตเลย 

เราอยากได้คนประเภทอย่างน้ีครับ ถ้าจะไปต่อโดยการให้                                                                

ซัพพอร์ตก็ต้องมีข้อตกลงกันบ้าง สิ่งไหนที่ควรทำา สิ่งไหน                                                                           

ไม่ควรทำา อย่างน้อยๆ ทิศทางที่ดีคือ องคาพยพของรัฐ 

บาลทั้งหมด ต้องเป็นรัฐบาลที่ทำาให้การเมืองดีขึ้น”

นอกจากน้ี นายวิทยายอมรับว่าได้ชักชวน ลุงกำานัน-

สุเทพ เทือกสุบรรณ และ 3 อดีตแกนนำา กปปส.ที่เคยอยู่

พลังประชารัฐ คือ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์, นายณัฏฐ

พล ทีปสุวรรณ และนายสกลธี ภัททิยกุล มาอยู่ด้วยกันที่

บ้านใหม่.

จักทนฝืนอยู่ไปทำาไมกัน?

สึกจากวัดจัดตัวเองเพ่งกสิณ

แล้วยลยินความประพฤติอย่ายึดมั่น

เผยอ้างอิงสิ่งใดถูกเข้าผูกพัน

โน่น,นี่,นั่น,รักษา “คุณค่า” เอย.

ประธาน ฤทธิลี/อดีต ผอ.เรือนจำาบางขวาง จ.นนทบุรี

    

   * สักวา “วิสาโล” โอ่แต่เปลือก

หมดทางเลือกหมดเพื่อนหมดเงื่อนไข

เพราะ “ภูหลง” หลงตัวลงชั่วไกล

กว่ารู้เรื่องสายไปไม่ได้ความ

เคาะกะลาหมาตื่นยืนเห่าหอน

ยังสัญจรรับนิมนต์จนรุ่มร่าม

กิจของสงฆ์คงสภาพบาปเลวทราม

ไร้คำาถามจะตอบ “ขอบคุณ” เอย.

ผศ.ดร.วาสนา บุญสม/ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

    

   * สักวา “กาโตะ” สองสามสี่

จันทรคลาสคงมีเกิดที่นั่น

เป็นสัจจะทะลุปัจจุบัน

เสียงโจษจันบาดรู้สึกออกครึกโครม

แต่อดสู “สุคะโต” คงโอ่อ่า

ฟังภาษาผัวเมียจนเสียโฉม

พยากรณ์ตอนนี้ถึงที่โทรม

จักโอ้ โลมอย่างไร “ไม่เหมาะ” เอย.

  ฤทธิ์ ศรีดวง/เขตบางเขน  กทม.

    

   * สักวา “ปลาชี” สมีใจ

ทำาตัวใหญ่คับแก้วบ้องแบ๊วเหลือ

จ้ำาจี้สู่ “สุคะโต” โหเนื้อเนื้อ

เหม็นกลิ่นคาวจนเฝือเหยื่อสังคม

เจ้าอาวาสพลาดพลั้งยังหูอื้อ

เสียงไขสือเตือนซ้ำาย้ำาขื่นขม

จัดการเถิดเกิดผลคนชื่นชม

อย่าให้ล่มปากอ่าว “ร่วมฉาว” เอย.

 กวาง กรุงเก่า (แซ่ตั้ง)/จ.พระนครศรีอยุธยา

    

   * สักวา “สุนทรีย์” อี๋ทรงศิลป์

ข่าวระบิลทั่วเมืองเกิดเรื่องฉาว

พระฉู่ฉี่สีกาฉ่ากลิ่นคาว

เหลือจะกล่าว “สุคะโต” โป๊ะแตกแล้ว

ไม่มีหรอกความลับดับสนิท

5บทความ

ขย่ากันน่าด ู

ไม่ใช่เซียมซีครับ แต่เป็นการเมือง 

ว่าไปก็เสียวแทนรัฐบาลอยู่เหมือนกัน หากคนที่

วางแผนล้มรัฐบาลทุ่มหมดหน้าตัก เพราะมันมีโอกาสเป็นไป

ได้นั่นเองครับ 

พรรคเศรษฐกิจไทยประกาศถอนตัวจากรัฐบาลไปแล้ว 

ตอนนี้ ไปยืนเก้ๆ กังๆ ตกลงเป็นฝ่ายค้านเต็มตัวล่มหัวจมท้าย

กับพรรคเพื่อไทย ก้าวไกล แล้ว 

หรือเป็นฝ่ายค้านอิสระกันแน่ 

ก็เป็นไปตามตัวเลขที่เขียนถึงไว้ตั้งแต่วานนี้  ส.ส.พรรค

ร่วมรัฐบาลมี ๒๖๙ คน ส่วน ส.ส.ฝ่ายค้านมี ๒๐๘  คน 

๑๘ เสียงของพรรคเศรษฐกิจไทยถอนตัวออกไป จะ

ทำาให้รัฐบาลมี ส.ส.เหลือ ๒๕๑ คน ส่วนฝ่ายค้านจะเพิ่มเป็น 

๒๒๖ ที่นั่ง

จำานวน ส.ส.รัฐบาลกับฝ่ายค้านห่างกัน ๒๕ คน 

ผีปอบเข้าผีกระหังแทรก ส.ส.พรรคเล็กพรรคน้อยในนาม 

ส.ส.กลุ่ม ๑๖ จะย้ายพรรคด้วย 

จะทำาให้เสียงรัฐบาลเหลือ ๒๓๕ เสียง ส่วนฝ่ายค้านจะ

เพิ่มขึ้นมา ๒๔๒ เสียง  

รัฐบาลจะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไปทันที ส่วน

ฝ่ายค้านมีมากกว่ารัฐบาล ๗ เสียง 

ครับ...ปูพื้่นกันอีกที เพราะวันนี้มาว่ากันเรื่อง การล้ม

รัฐบาลจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แล้วต้องต้ังรัฐบาลกันใหม่ 

หน้าตาจะเป็นอย่างไร  

ในทางทฤษฎีมี โอกาสที่รัฐบาลจะแพ้ โหวตในการอภิ 

ปรายไม่ไว้วางใจ  

ก่อนอื่นกลับไปดูรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๑ กันก่อน 

รัฐธรรมนูญมาตรานี้บัญญัติว่า เมื่อฝ่ายค้านยื่นญัตติ

อภิปรายไม่ไว้วางใจแล้ว รัฐบาลจะยุบสภาหนีการอภิปรายไม่

ได้อย่างเด็ดขาด

“เมื่อเสนอญัตติแล้ว จะยุบสภาไม่ได้ เว้นแต่จะถอน

ญัตติ หรือ ลงมติแล้ว”

ฉะน้ันหากเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองจะเกิดข้ึน                                                                                

หลังวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ซ่ึงเป็นวันโหวตเสียงในญัตติอภิปราย 

ไม่ยุบไม่ออกแต่ปรับ

ไม่ไว้วางใจ 

หาก ๒๔๒ เสียงฝ่ายค้าน ที่บวกพรรคเศรษฐกิจไทย และ

กลุ่ม ๑๖ โหวตไม่ไว้วางใจ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา” สิ่งที่จะ

เกิดขึ้นมี ๒ ประการ

พล.อ.ประยุทธ์จะต้องตัดสินใจ ไม่ยุบสภา ก็ลาออก 

หากยุบสภาก็จบครับ 

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง บัญญัตติว่า

“...การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทำาโดยพระราชกฤษฎีกา 

ซึ่งต้องกำาหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการ

เลือกตั้งทั่วไปภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันแต่ไม่เกิน

หกสิบวันนับแต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎร และวันเลือกตั้งนั้นต้อง

กำาหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร...”

หมายความว่าไปเลือกตั้งกันใหม่ หลังยุบสภาผ่านไป ๔๕ 

วัน แต่ไม่เกิน ๖๐ วัน 

แต่หากลาออก สิ่งที่ต้องทำาคือเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่  

เพื่อไปจัดตั้งรัฐบาลใหม่ 

ก่อนอื่นต้องกลับไปดูครับว่า แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของ

แต่ละพรรคการเมืองที่ยังเหลืออยู่ในขณะนี้มีใครบ้าง 

พรรคเพื่อไทยมี ชัยเกษม นิติสิริ, ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และ 

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 

“ชัชชาติ” กำาลังสนุกกับการไลฟ์สดในเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. คง

ยากที่จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีโควตาพรรคเพื่อไทย 

ขณะที่ คุณหญิงหน่อย สร้างดาวของตัวเองขึ้นมา กำาลัง

ปลุกปล้ำาพรรคไทยสร้างไทยอย่างหนัก ยากที่จะกลับมาในโควตา

เพื่อไทยเช่นกัน ไม่ใช่เพราะคุณหญิงหน่อยไม่อยากกลับ 

แต่เพราะผู้มีบารมีเหนือพรรคเพื่อไทย ไม่ต้อนรับอีกแล้ว 

ก็จะเหลือเพียง ชัยเกษม นิติสิริ เพียงคนเดียว 

ส่วน “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ถูกจำาหน่ายออกจากสารบบ

ไปแล้ว เพราะถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 

๑๐ ปี

มาดูอีกฟาก พลังประชารัฐ ยังคงมีชื่อ พล.อ.ประยุทธ์  

จันทร์ โอชา อยู่ 

ประชาธิปัตย์ มีชื่อ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

และภูมิใจไทย มีชื่อ อนุทิน ชาญวีรกูล

ฉะนั้นพอมองเห็นภาพคร่าวๆ ว่า หากมีรัฐบาลใหม่เกิดขึ้น

มาหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไร ใครจะได้เป็นนายกฯ 

ตัด ๒๕๐ ส.ว.ออกไปก่อนครับ มาว่ากันที่สภาผู้แทนราษฎร

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม หากสภาลงมติไม่ไว้วางใจ พล.อ. 

ประยุทธ์ ระหว่างยุบสภา กับลาออก อะไรมีความเป็นไปได้มาก 

กว่ากัน 

นายกฯ ที่ถูกคว่ำาเพราะสภาโหวตไม่ไว้วางใจ ในทางการ

เมืองจะเกิดมลทิน จนยากจะสลัดพ้นในระยะเวลาอันใกล้ 

น่ันหมายความว่า หากสภาไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ โอกาส

จะกลับมาเป็นนายกฯ อีกครั้งใน ๒-๓ เดือน ถือว่ายากมาก

มาได้แต่แรงกระเพื่อมมหาศาล  

ฉะนั้นโอกาสที่ พล.อ.ประยุทธ์จะลาออกจึงมากกว่ายุบสภา 

เพราะยุบสภาต้องไปวัดกันใหม่ โอกาสกลับมาก็ไม่ง่าย 

กฎหมายเลือกตั้งก็ยังไม่เสร็จ หากยุบสภาไปเสียก่อน 

การลาออกจึงดูจะมีความเป็นไปได้มากกว่า เพราะพรรค

ร่วมรัฐบาลเดิมยังเกาะเกี่ยวกันอยู่ แค่เปลี่ยนตัวนายกฯ เท่านั้น

และเป็นสถานการณ์ที่บีบบังคับให้ พล.อ.ประยุทธ์ ต้อง

ยอมรับการเปลี่ยนตัวนายกฯ

หากเป็นไปตามนี้ “อนุทิน” มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีคน

ต่อไปมากที่สุด 

กลับกัน หากพรรคเพื่อไทยต้องการเป็นรัฐบาลจริงๆ ก็เป็น

ได้ ๒ รูปแบบ 

คือใช้พรรคร่วมรัฐบาลเดิมกับกลุ่มที่เพิ่งจะย้ายขั้ว  แต่

เสียงรัฐบาล มากกว่าฝ่ายค้าน ๗ เสียง กว่าจะเลือกตั้งใหม่

มีนาคมปีหน้า ต้องลุ้นเหนื่อยตลอดเวลาแน่นอน  

อีกรูปแบบคือดึงพรรคภูมิใจไทยร่วมรัฐบาล 

ขณะนี้พรรคภูมิใจไทยมี ส.ส.ปฏิบัติหน้าที่ได้ อยู่ ๕๙ คน 

เมื่อไปรวมกับฝ่ายค้านเดิม และฝ่ายค้านใหม่ที่มี ๒๔๒ เสียง

แล้ว เท่ากับว่า จะเป็นรัฐบาลที่มีเสียงสนับสนุนสูงถึง ๓๐๑ 

เสียง

เงื่อนไขน้ีนายกรัฐมนตรีอาจเป็นได้ท้ัง “ชัยเกษม นิติสิริ” 

และ “อนุทิน ชาญวีรกูล” จะเป็นใครอยู่ที่การเจรจา

เมื่อ ส.ว. ๒๕๐ คนต้องมาเกี่ยวข้องในการเลือกนายก

รัฐมนตรี พรรคเพื่อไทยก็ต้องไปหาเสียงสนับสนุนจากวุฒิสภา

เพิ่มเติม

ปัจจุบันในสภามี ส.ส.รวมทั้งสิ้น ๔๗๗ คน ส.ว. ๒๕๐ 

คน รวมเป็น ๗๒๗ กึ่งหนึ่งตัวเลขกลมๆ ๓๖๔ เสียง 

น่ันหมายความว่าต้องหาเสียงสนับสนุนจาก ส.ว.เพ่ิมอย่าง

น้อย ๖๓ เสียง

แบบนี้รัฐบาลใหม่จึงจะมั่นคงไปจนครบวาระเดือนมีนา 

คมปีหน้า แต่คนท่ีใช้สูตรน้ีต้องคำานวณว่าคุ้มทุนหรือไม่กับระยะ

เวลาที่เหลืออยู่

ครับนั่นคือฝันของใครบางคน ในทางทฤษฎีสามารถเกิด

ขึ้นได้ ในทางปฏิบัติไม่ปิดประตูตายเสียทีเดียว 

แต่...พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา รู้ดีครับว่า การอภิปราย

ไม่ไว้วางใจครั้งนี้ มีการวางแผนจะโค่นรัฐบาลลงให้ได้ 

และรู้ดีว่า นายกรัฐมนตรีที่สอบไม่ผ่าน โอกาสไปต่อ

ยากมาก 

สิ่งที่ว่ามาทั้งหมดนี้จะไม่เกิดขึ้นเลย หาก ส.ส.กลุ่ม  ๑๖ 

ยังคงโหวตให้รัฐบาล และมีแนวโน้มสูงมากว่าจะเป็นเช่นนั้น 

ฉะนั้นหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะไม่มีการยุบสภา 

หรือลาออก 

แต่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี 

เตรียมต้อนรับรัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงจากโควตากลุ่ม  ๑๖ 

ได้เลยครับ.

หยุดยาว หลังยาว

วันหยุด ยาวนาน ยิ่งนัก

คนไทย ไฉนรัก วันหยุด

กรกฎาคม-แทบล้มทรุด

ครบชุด หยุดชีวา ๑๕ วัน

ควรลดวันหยุดกันดีกว่า

เพิ่มสติปัญญา เพิ่มขยัน

ยิ่งวันใดดื่มด่ำาวันสำาคัญ

ขมีขมันเร่งรุดมิหยุดเลย

‘แหล่งข่าวปริศนาธรรม’

เรียน บรรณาธิการ อัตถ์ อัตนัย ที่รัก

ผมอาจารย์ “สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ” ประธานแนวร่วมพิทักษ์, 

รักษาพุทธศาสน์ และต่อสู้เพื่อป้องพุทธศาสน์แห่งประเทศไทย มีที่

ปรึกษาด้านที่ดินและผืนป่าคือ “อาจารย์ดำารงค์ พิเดช” ที่ปรึกษาด้าน

กฎหมายคือ “อาจารย์พันธลี จิรธันห์ (นามปากกา “พ.เทียนทิม”) 

ที่ปรึกษาด้านศาสนาคือ “พระอาจารย์มหา ดร.วิเชียร (ภาระวงศ์)  

วชิรวังโส” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสฯ (วัดสามปล้ืม) และ                                                                                        

เจ้าอาวาสคฤห์ รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ได้รับข้อมูลเชิงลึกและ

เชื่อถือได้ยิ่ง เปิดเผยแหล่งข่าวเป็นตัวบุคคลที่มีชื่อเสียง ไม่โกหกมด 

เท็จใคร ไม่มีอคติใดๆ  แจ้งเบาะแสมายังผม 

จากนั้นผมและคณะรีบเดินทางไปที่จุดหมายปลายทาง ปรากฏ

ว่าเป็นความจริงทุกประการ ยิ่งกว่านั้นบุคคลที่ก่อเหตุและประกอบ

เหตุเป็นอดีตเอ็นจีโอกับผม อย่างไรก็ตาม ผมได้เชิญเพื่อนร่วมงาน

ร่วมคณะทุกคนเขียนบทกวีตามความรู้สึกท่ีพบเห็นมาเป็น “กลอนสักวา” 

เพื่อส่งสัญญาณให้เจ้าตัวทราบให้แก้ปัญหาก่อนจะสายเกินแก้ เกินเยียวยา 

และอีกหลายๆ อย่างจะตามมา 

อนึ่ง เพื่อนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ “ไทยโพสต์” ตลอดจนคนใน

วงการสงฆ์เดียวกันรับว่า แนวร่วม ทำางานกันแบบยึดหลักธรรมะ ความ

ถูกต้อง เป็นความจริง เป็นกฎเหล็ก แม้จะเป็นเพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง 

อื่นๆ ก็ไม่เว้นหากกระทำาในสิ่งที่ผิดหลักธรรมะ หลักการสังคม.

อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

ประธานแนวร่วมพิทักษ์, รักษาพุทธศาสน์ และต่อสู้เพื่อป้องพุทธ

ศาสน์แห่งประเทศไทย

นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ ไทย 

 

   * สักวา “ผ่าจุด” พุทธศาสน์

นิ้วไหนร้ายเรี่ยราดประกาศเถอะ

อย่าให้ลามความจริงยิ่งทำาเลอะ

ชาวบ้านเจอะเต็มตาจักด่าเอา

ปลาสามตัวชั่วแล้วแจวไปก่อน

ไม่ต้องสอนไม่ต้องสั่งอย่างคนเขลา

เพื่อสังคมจมปลักนั้นได้บรรเทา

ขอจงเข้าใจนะ “ตระหนัก” เอย.

  ชูเกียรติ วรรณศูทร/เขตบางเขน กทม.

    

   * สักวา “เพื่อนแท้” แพ้หูหนวก

เห็นแก่พวกมากกว่ารัฐ,ศาสนา

ซ้ำาปิดปากปิดโลกปิดรกตา

ชาวบ้านเอือมระอาสาธยาย

ปล่อยเลยเถิดเปิดแผลแย่ถึงเน่า

ไม่บอกเก้าไม่เล่าสิบหยิบขยาย

ให้รู้ดำารู้แดงแจ้งบั้นปลาย

ถึงตัวตายขอชื่อคง “ตรงนี้” เอย.

  สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.

 

   * สักวา “พระภูมิรู้” ลู่ตามหญิง

เป็นความจริงความตายความหมายตื้น

ช่างตมต่ำาชำารุดไร้จุดยืน

หนุน ‘ลุงตู่’ ไปต่อ

แค่สะกิดกรวดตกหินดิ้นกระแด่ว

หัวหน้าใหญ่เจาะมะพร้าวเห็นจาวแจว

อย่ามัวแจ้วนอกสำานัก “จักซวย” เอย.

ชีวัน สุวรรณารักษ์/อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

    

   * สักวา “พระคำาเขียน” เพียรสั่งสอน

ให้ทุกคน “บวร” พรยิ่งใหญ่

ร่วมรักษา “สุคะโต” โอ่อ่าไว้

เป็นหลักชัยร่วมยลแก่นทั้งแผ่นดิน

ให้สาวกศิษย์วัดยึดสัจจะ

มิลดละธรรมเยี่ยมเปี่ยมด้วยปิ่น

ปฏิบัติจัดสรรปันได้ชิน

ประดุจไข่ในหิน “ยินดี” เอย.

 ทัศนียาพร จงธนัชจิรโชติ/เขตบางเขน  กทม.

    

   * สักวา “พิศาล” พิศาลโข

“สุคะโต” โด่งดังยังเมืองหลวง

“ภูหลง” เองเบ่งบานงานวัดดวง

“เม้งโชติช่วง” คอยกีดกันกันอบาย

อยู่บนทางแพร่สะพัดโลกวัชชะ

เห็นทิวทัศน์จะจะมิสลาย

หลีกเลี่ยงเถอะเลอะฉาวคาวมากมาย

หมดความหมายทันที “ชี้แนะ” เอย.

 สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.

    

   * สักวา “กาสี” ชีพราหมณ์เก่า

มีเรื่องเก้าเล่าสิบหยิบมาโฉ่

ติเพื่อก่อล้อเพื่อรักฝากพุทโธ

อย่าให้ร้องอพิโถโตกันแล้ว

เป็นพระใหญ่ใช้ปัญญากล้าตัดสิน

โลกติฉินอื้อฉาวข่าวชวนแซ่ว

ปฏิบัติวัตรดีธรรมชี้แนว

จงแตกแถวแพรวพราย “ไม่สาย” เอย.

  นิตสุรีย์ กาญจนนินทุ/อ.เมือง จ.นนทบุรี

    

   * สักวา “ค่านิยม” ที่ตมต่ำา

บิดเบือนธรรมซื่อสัตย์เป็นเดรัจฉาน

ชวนเชื่อโจทย์ โฆษณาวิชามาร

กลายร่างผู้เชี่ยวชาญก่อการดี

บดบังทุรยุคทุกข์ทั้งนั้น

ยังทำากันเรื่อยไปไร้ศักดิ์ศรี

ขอให้ตกกระทะอเวจี

อย่าให้มีวันเกิด “เชิดชู” เอย.

วันทนีย์ บุญศรีสมบัติ/อดีต ส.ท.เทศบาล ต.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

 

ขอบคุณอาจารย์สมบัติ และแนวร่วมพิทักษ์, รักษาพุทธศาสน์ และ

ต่อสู้เพื่อป้องพุทธศาสน์แห่งประเทศไทยครับ ปัจจุบันพุทธศาสนาถูกบท

ทดสอบบ่อยคร้ัง ลำาพังสงฆ์คงรับมือไม่ไหว ฆราวาสต้องร่วมมือร่วมใจกัน

ปกป้อง ซ่ึงแนวร่วมพิทักษ์, รักษาพุทธศาสน์ฯ เดินมาถูกทางแล้วครับ.

เ

ข่

วิทยา แก้วภราดัย



กังวลเฟดขยับดบ.กดทองดิ่ง

เกาะติดแผนกู้เงินอุ้มราคาน้ำามัน

จับตา!ความชัดเจนสิ้นก.ค.นี้

ชี้ดัชนีอสังหาฯQ2ฟื้น/ห่วงราคาเหล็กพุ่ง
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6 เศรษฐกิจ

แนะนักลงทุนระมัดระวังซื้อขายช่วงตลาดผันผวน

พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล

ไทยโพสต์ • ‘ศูนย์วิจัยทองคำา’ แจงนักลงทุนกังวลเฟดเดินเครื่อง

ขยับดอกเบี้ย-เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยเร็วขึ้น กดดัชนีเชื่อ

มั่นราคาทองเดือน ก.ค.2565 ทรุด 12.76% ด้านร้านทองประเมิน

ทองแท่งในประเทศราคาทรงตัวที่ 29,300-30,900 บาท

ากความผันผวนด้านราคาพลังงานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูง

ขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 เป็นผลมาจาก

สถานการณ์ความขัดแย้ง หรือการกักตุน และแรงหนุนอื่นๆ 

ที่เกิดขึ้นบนโลก เช่น ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่กดดัน

ให้ทั้งราคาน้ำามันดิบสำาเร็จรูป รวมถึงก๊าซธรรมชาติแพงขึ้น กระทบ

มายังราคาขายปลีก ซึ่งประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่จำาเป็นต้อง

นำาเข้าน้ำามันมาขาย จึงต้องแบกรับต้นทุนราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น

อย่างเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการเยียวยาราคาพลังงานในรูป 

แบบอื่นๆ มากมายแล้วก็ตาม 

จากมาตรการทางด้านภาษี การลดการเก็บค่าการตลาด การ

ลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงที่ถือว่าเป็นแหล่งเงิน

หลักที่นำามาใช้ในช่วงวิกฤต แต่เมื่อทำาทุกวิถีทางแล้วก็ยังไม่สามารถ

ควบคุมราคาพลังงานที่ผันผวนอย่างหนักได้ จนจำาใจจะต้องปล่อยให้

ราคาขยับขึ้นบ้างในบางช่วง แต่ในปัจจุบันก็ยังเรียกได้ว่าหืดขึ้นคอ 

เนื่องจากแหล่งเงินหลักที่เดิมมีเก็บสะสมในหลักหมื่นล้านบาทก็ยังไม่

เพียงพอที่จะนำาออกมาอุดหนุนราคาน้ำามันในช่วงนี้ให้ถูกลงได้ตลอด

ไป ก็เหมือนกำาลังตกอยู่ในที่นั่งลำาบาก เพราะจากที่มีเงินในมือกว่า

หมื่นล้าน ปัจจุบันติดลบไปกว่าแสนล้านบาทแล้ว

เดิมรัฐบาลมีแผนที่จะดูแลราคาน้ำามันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท

ต่อลิตร เนื่องจากเป็นชนิดน้ำามันที่ไม่ได้ใช้แค่ในภาคครัวเรือน แต่ยัง

ใช้ในภาคขนส่งคมนาคมและอุตสาหกรรมด้วย โดยมีมาตรการลดการ

จัดเก็บเงินเข้ากองทุน ลดภาษีนำาเข้าสรรพสามิต และลดค่าการตลาด

ของผู้ค้าน้ำามันมาตรา 7 ลง ซึ่งยื้อให้ราคาน้ำามันดีเซลอยู่ที่ 30 บาท

ได้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้น แต่ก็ทนกับแรงกดดันและการรับภาระไม่

ไหว จึงจำาเป็นต้องมีการปรับเพดานราคาน้ำามันดีเซลให้อยู่ที่ไม่เกิน 

35 บาทต่อลิตร และจะมีการพิจารณาทุกสัปดาห์เผื่อปรับราคาน้ำามัน

ขึ้น 1 บาทต่อลิตร 

ปัจจุบันราคาน้ำามันดีเซลถือว่าเต็มเพดานแล้วที่ 34.94 บาท

ต่อลิตร และยังไม่มีการพิจารณาปรับขึ้นราคาดีเซลอีก แต่ในขณะที่

มีการเข้าไปดูแลราคาน้ำามันดีเซลนั้น ด้านเบนซินที่ถูกปล่อยลอยตัว

  

ตามกลไกตลาด ก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นจนกระทบมายังผู้บริโภคภาคครัว

เรือนเกือบทั้งประเทศด้วย โดยราคาเบนซิน โดยแก๊สโซฮอล์ 91-95 

เคยเพิ่มขึ้นไปสูงเกิน 45 บาทต่อลิตร ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลหลักที่

ทำาให้รัฐบาล โดยสำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง (สกนช.) กระทรวง

พลังงาน ต้องเร่งออกมาหาทางดูแลอย่างเร่งด่วน 

ขณะที่ ในช่วงที่ราคาน้ำามันเริ่มมีการขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

กระทรวงพลังงานมีแผนที่จะดำาเนินการกู้เงิน โดยผลการประชุมคณะ

กรรมการบริหารกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง (กบน.) ครั้งที่ 9/2564 เมื่อ

วันที่ 1 พ.ย.2564 มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้

มีมติเห็นชอบเนื้อหาและสาระสำาคัญร่างหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินตาม

ที่สำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงนำาเสนอ เพื่อเตรียมพร้อมสภาพ

คล่องในการตรึงราคาน้ำามันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร และได้

มอบหมายให้สำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง (สกนช.) ไปจัดทำาหลัก

เกณฑ์การกู้เงินตามกรอบของ พ.ร.บ.กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง ไม่เกิน 

20,000 ล้านบาท  

ซึ่งหลังจากการประชุม คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ง

ชาติ (กพช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 5 พ.ย.

2564 ก็ได้เห็นชอบให้ดำาเนินการกู้เงินได้ ภายใต้การบริหารจัดการ

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงต้องมีจำานวนเงินเพียงพอเพื่อใช้ในการบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และกำาหนดกรอบตามมาตรา 26 แห่ง 

พ.ร.บ.กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 ว่า หากจำาเป็นต้องมีการกู้

เงิน เมื่อรวมกับเงินของกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงแล้ว จะกู้ได้ไม่เกิน

จำานวน 40,000 ล้านบาท 

ซึ่งหลังจากนั้น สกนช.ได้รับเรื่องมาดำาเนินการ และภายใน

เดือนเดียวกัน นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำานวยการสำานักงานกองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิง ได้ออกมากล่าวว่า ความคืบหน้าการกู้เงิน 20,000 

ล้านบาท คาดว่าสถาบันการเงินที่ทำาการให้กู้จะมีความชัดเจนภายใน

ช่วงเดือน ม.ค.2565 และจะได้รับเงินก้อนแรกในเดือน มิ.ย.2565 

“สำาหรับเรื่องการกู้เงินและการเก็บเงินจากโรงกลั่นมีทางออก

แล้ว คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ก.ค.2565 

ซึ่งตัวเลขทั้ง 100% เป็นแค่การประมาณสัดส่วนตัวเลขเท่านั้น ยัง

ไม่ใช่จำานวนเงินที่แท้จริง ดังนั้นกระทรวงพลังงานจะชี้แจงอีกครั้งว่าที่

ผ่านมากระทรวงพลังงานดำาเนินการอะไรไปบ้าง” นายกุลิศกล่าว

ด้าน นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ สกนช. กล่าวว่า ความผันผวนด้านราคาน้ำามันดีเซลอยู่

ในเกณฑ์ท่ียังสามารถดำาเนินการได้ ทำาให้ยังสามารถคงราคาขายปลีก

น้ำามันดีเซลท่ี 34.94 บาทต่อลิตรได้อยู่ ซ่ึงกองทุนยังคงอุดหนุนราคา

ดีเซลอยู่ท่ี 3.06 บาทต่อลิตร จากราคาจริงควรอยู่ท่ี 38 บาทต่อลิตร 

โดยล่าสุด ณ วันท่ี 10 ก.ค.2565 ประมาณการฐานะกองทุนติดลบ 

110,917 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำามันติดลบ 72,534 ล้านบาท บัญชี

ก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) 

ติดลบ 38,383 ล้านบาท 

คงต้องติดตามกัน

อย่างต่อเนื่องในเรื่องของ

การกู้เงินมาช่วยเหลือ

ราคาน้ำามัน ว่าภายในส้ิน

เดือน ก.ค.น้ีจะมีความ

ชัดเจนมากน้อยเพียงใด 

แต่อย่างน้อยก็เร่ิมเห็น

กำาหนดการและแนวทาง

การบริหารสภาพคล่อง

กองทุนท่ีชัดเจนมากข้ึน

แล้ว รวมถึงความร่วม

มือจากภาคเอกชนขนาด

ใหญ่ อย่างเช่น บริษัท ปตท. 

จำากัด (มหาชน) เมื่อวันท่ี 11 

ก.ค.ท่ีผ่านมา บอร์ด ปตท.มี

มติอนุมัติสนับสนุนเงินเข้า

กองทุนน้ำามันเช้ือเพลิงเป็น

กรณีพิเศษ เพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนเป็นการเร่งด่วน

จากสถานการณ์วิกฤต เป็น

จำานวนเงินรวมท้ังส้ิน 3,000 

ล้านบาท และเชื่อว่าอาจจะ

เห็นความชัดเจนอย่างอื่น

เพ่ิมข้ึนอีกแน่นอน.

นายพิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล             

ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยทองคำา 

สมาคมค้าทองคำา เปิดเผยว่า การ

ลงทุนทองคำาในเดือน ก.ค.2565 

ผู้ค้าทองคำารายใหญ่ให้ความเห็น

ว่าราคายังมีความผันผวน แต่ยัง

คงมีแรงช้อนซื้อเพื่อพยุงราคา

ทองคำาไว้ เนื่องจากนักลงทุนวิตก

กังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจเข้า

สู่ภาวะถดถอยเร็วข้ึน หลังจาก

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับข้ึน

ดอกเบ้ียระยะส้ัน 0.75% สู่ระดับ 

1.50-1.75% ในการประชุมเดือน                         

มิ.ย. ความเสี่ยงดังกล่าวส่งผลให้                                        

ราคาทองคำาอ่อนตัวลงในระดับ

จำากัด แม้ว่าอนาคตเฟดจะมีการ                                         

ข้ึนดอกเบ้ียต่อเนื่อง นักลงทุนควร 

ระมัดระวังในการซื้อขายทองคำา

ในช่วงที่ราคาทองมีทิศทางที่ยัง

ไม่แน่นอน

สำาหรับการคาดการณ์ราคา 

ทองคำาเดือน ก.ค.2565 ของผู้ประ                                                   

กอบกิจการค้าทองคำารายใหญ่ 

ราคาทองอยู่ให้กรอบเฉล่ียบริเวณ 

1,714-1,832 ดอลลาร์สหรัฐต่อ

ออนซ์ ด้านราคาทองคำาแท่งใน

ประเทศความบริสุทธ์ิ 96.5% ให้                                        

กรอบเฉล่ียบริเวณ 29,300-30,900 

บาทต่อน้ำาหนัก 1 บาททองคำา 

และด้านค่าเงินบาทให้กรอบเฉล่ีย 

บริเวณ 35.11-36.43 บาทต่อ 1 

ดอลลาร์สหรัฐ

ท้ังน้ี ดัชนีความเชื่อม่ันราคา 

ทองคำาประจำาเดือน ก.ค.2565 

ปรับลดลงเมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย.                                              

2565 จากระดับ 64.47 จุด มา

อยู่ที่ระดับ 56.24 จุด ลดลง 8.23                                              

จุด หรือคิดเป็น 12.76% เนื่อง 

จากความกังวลเรื่องการปรับขึ้น

อัตราดอกเบี้ยของเฟด รายงาน

ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐ

ปรับตัวดีขึ้น การแข็งค่าของเงิน

บาท แรงขายทองคำาจากธนาคาร

กลางชาติต่างๆ และอัตราผลตอบ 

แทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวสูงขึน้

ขณะที่ ดัชนีความเชื่อมั่น                                        

ราคาทองคำาในไตรมาสท่ี 3/2565 

(ก.ค.-ก.ย.) ปรับลดลงจากไตรมาส 

ที่ 2/2565 จากระดับ 60.56 จุด                                  

มาอยู่ท่ีระดับ 53.45 จุด ลดลง 7.11 

จุด หรือคิดเป็น 11.74% เนื่องจาก

รายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจของ

สหรัฐมีแนวโน้มดีข้ึน เงินทุนไหล                                            

เข้าไปสู่สินทรัพย์เสี่ยง การแข็ง

ค่าของเงินบาท สถานการณ์ความ                                         

ขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน

เริ่มคลี่คลาย และเศรษฐกิจโลก

ส่งสัญญาณการฟื้นตัว

อย่างไรก็ตาม คาดการณ์

ความต้องการซื้อทองคำาในช่วง                                           

เดือน ก.ค.2565 จากกลุ่มตัว                                                

อย่างจำานวน 320 ราย ในจำานวน

นี้มี 200 ราย หรือเทียบเป็น 63% 

ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำาในเดือน

นี้หรือไม่ ส่วนจำานวน 80 ราย 

หรือเทียบเป็น 25% ไม่ซื้อทองคำา 

และจำานวน 40 ราย หรือเทียบ

เป็น 12% จะซื้อทองคำา

นอกจากนี้ เมื่อสรุปกลุ่ม                                         

ตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการ

ค้าทองคำารายใหญ่และผู้ประกอบ

กิจการนายหน้าซื้อขายสัญญา

ซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกับราคา

ทองคำา จำานวน 13 ราย ในจำานวน

น้ีมี 8 ราย หรือเทียบเป็น 63% เชื่อ

ว่าราคาทองคำาในเดือน ก.ค.2565 

จะลดลง ส่วนจำานวน 3 ราย หรือ

เทียบเป็น 23% คาดว่าใกล้เคียง

กับราคาทองคำาในเดือน มิ.ย.2565 

และจำานวน 2 ราย หรือเทียบ

เป็น 15% คาดว่าจะเพิ่มขึ้น.

กนอ.ผนึกเอกชน

ผุดนิคมราชทัณฑ์

ปักธงสมุทรสาคร

แบงก์ผุดสินเชื่อหนุนผู้ประกอบการ

จ

สมุทรสาคร • นายวีริศ อัมระ                                                  

ปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผย

ว่า จากการติดตามความก้าว                                      

หน้าโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาห 

กรรมทรัพย์สาคร จังหวัดสมุทร 

สาคร ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้ง

ตามแนวคิดนิคมอุตสาหกรรม

ราชทัณฑ์ เพื่อส่งเสริมแรงงาน

ราชทัณฑ์ที่พัฒนาฝีมือแรงงาน

แล้วให้กลับสู่สังคมได้อย่างมี

คุณภาพ มีงานทำา เป็นลักษณะ

นิคมอุตสาหกรรมร่วมดำาเนิน

งานกับ กนอ. โดยได้เดินหน้า

ประกาศเชิญชวนเอกชนเสนอ

พื้นที่เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

ตั้งแต่เดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งมี                                                 

บริษัท ศิวาชัย จำากัด ยื่นความ                                                 

ประสงค์ขอจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม

ทรัพย์สาคร ในจังหวัดสมุทรสาคร

ซ่ึงบริษัทมีแนวคิดพัฒนา                                 

นิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร

ตามแนวทางความร่วมมือระหว่าง 

กนอ., กระทรวงอุตสาหกรรม 

กับกระทรวงยุติธรรม โดยเป็น

ไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการ

ประชุมเมื่อวันที่ 19 ต.ค.2564 ที่                                              

ให้ทำาการศึกษาแนวทางการจัด

ตั้งนิคมฯ มีจุดมุ่งหมายสร้าง

คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้พ้นโทษ 

สร้างอาชีพในอนาคต

ทั้งนี้ นิคมฯ ดังกล่าวจะใช้                                          

งบลงทุนพัฒนาพื้นที่รวมกว่า 

12,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการ

สร้างเมืองใหม่ที่มีศักยภาพทาง                                      

เศรษฐกิจให้กับจังหวัดสมุทร 

สาครและพื้นที่ใกล้เคียง และ

ทำาให้แรงงานราชทัณฑ์มีงานทำา

ไม่ต่ำากว่า 30,000 คน นับเป็น

โครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคม

อย่างมาก ซึ่งคาดว่าโครงการ

จะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 

3-5 ปี และจะเกิดการลงทุนใน         

พื้นที่กว่า 80,000 ล้านบาท โดย

ปัจจุบันเริ่มมีเอกชนจากหลาย

กลุ่มอุตสาหกรรมเริ่มให้ความ

สนใจที่จะเข้ามาร่วมลงทุนแล้ว 

เป็นกลุ่ มอุ ตสาหกรรมเหล็ก 

อาหาร และอุตสาหกรรมที่ใช้

เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งจากไทยและ

ต่างประเทศ.

ไทยโพสต์ • ออมสินผุดสิน

เชื่อ ‘GSB บ้านแลกเงิน’ ชู

ผ่อนต่ำา 6 เดือนแรก แสน

ละ 399 บาท/เดือน ด้าน 

‘ธ.ก.ส.’ อัดฉีด 3,000 ล้าน

บาท ผ่านโครงการลดต้นทุน

การผลิตกุ้งทะเล เสริมแกร่ง

การลงทุนหนุนเกษตรกร

นายวิทัย รัตนากร ผู้

อำานวยการธนาคารออมสิน 

เปิดเผยว่า ธนาคารได้เปิดให้                                      

บริการสินเชื่อ GSB บ้าน

แลกเงิน ซ่ึงเป็นสินเชื่อท่ีเปล่ียน

ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เป็นเงินได้ 

ได้แก่ ที่ดิน (ไม่เป็นที่นา ที่

ไร่ หรือที่สวน) สิ่งปลูกสร้าง 

หรือห้องชุด เพื่อช่วยเสริม

สภาพคล่องในยามฉุกเฉิน 

ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเพิ่ม

ความคล่องตัวทางการเงินใน

กิจการของตัวเอง รวมถึงผู้

ที่ต้องการใช้เงินยามจำาเป็น 

หรือใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน

ไทยโพสต์ • ดัชนีเชื่อมั่นอสังหาฯ                                            

ไตรมาส 2/65 ขยับ รับอานิสงส์

เปิดประเทศเต็มรูปแบบ หนุน

ธุรกิจที่อยู่อาศัยฟื้นตัวตาม ผู้ประ 

กอบการรับยังกังวลราคาน้ำามัน

ทะยาน ภาวะเงินเฟ้อ ดอกเบ้ียขา

ข้ึน ดันค่าเหล็ก-วัสดุก่อสร้างพุ่ง

ไม่หยุด

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษา                                      

การผู้อำานวยการศูนย์ข้อมูลอสัง                                                

หาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสง 

เคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ดัชนี

เชื่อม่ันตามกลุ่มผู้ประกอบการ พบ                                    

ว่า ความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน

ของผู้ประกอบการกลุ่ม Listed 

Companies ในไตรมาส 2/2565 

มีค่าดัชนีเท่ากับ 54.9 สูงกว่าไตร                                                

มาสก่อนหน้าและสูงกว่าค่ากลาง                                       

ที่ระดับ 50.0 แสดงให้เห็นว่าผู้                                                

ประกอบการกลุ่ม Listed Com 

panies มีความเชื่อมั่นต่อธุรกิจ

ในภาวะปัจจุบันเพิ่มขึ้น และเพิ่ม

ขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี

ก่อน ขณะที่ผู้ประกอบการกลุ่ม 

Non-listed Companies มีค่า

ดัชนีความเชื่อมั่นเท่ากับ 42.2 

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน

หน้า แต่ยังคงต่ำากว่าค่ากลางที่

ระดับ 50.0 แสดงให้เห็นว่าผู้ประ 

กอบการรายย่อยกลุ่ม Non-listed 

Companies มีความกังวลต่อปัจจัย

ลบดังกล่าว

สำาหรับ ดัชนีความเชื่อมั่น

ของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่

อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

ในภาพรวมอีก 6 เดือนข้างหน้า                                       

(Expectations Index) มีค่าเท่า 

กับ 56.6 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก

ไตรมาสก่อนหน้า และค่าดัชนีสูง                                            

กว่าค่ากลางท่ีระดับ 50.0 สะท้อน                                        

ให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีความ                                                       

เชื่อม่ันในมุมมองเชิงบวกต่อสถาน 

การณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่ม

ขึ้น.

สำาหรับสินเชื่อดังกล่าวเปิด                                    

กว้างสำาหรับวัตถุประสงค์ในการ

ขอกู้ ให้วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 

10 ล้านบาท สามารถใช้หลัก 

ทรัพย์ที่ปลอดจำานองมาเป็นหลัก

ประกันได้ โดยธนาคารให้กู้ไม่เกิน                                      

90%, 85% และ 60% ของราคา                                       

ประเมิน ตามลำาดับ คิดอัตราดอก 

เบี้ย 6 เดือนแรก อยู่ที่ 3.00% ต่อ

ปี (MRR-3.245%) หรือคิดเป็น

เงินงวดผ่อนต่ำาใน 6 เดือนแรก 

เพียงแสนละ 399 บาทต่อเดือน

เท่านั้น เดือนที่ 7-24 เท่ากับ 

MRR-1.955% (กรณีทำาประกัน

ชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ) 

หรือ MRR-1.455% (กรณีไม่ทำา

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงิน

สินเชื่อ) และปีที่ 3 เป็นต้นไป                                             

MRR-0.50% หรือคิดเป็นดอกเบ้ีย

เฉลี่ย 3 ปี ต่ำาสุดที่ 4.560% 

(ปัจจุบัน MRR ธนาคารออมสิน 

= 6.245%) สามารถยื่นกู้ตั้งแต่ 

15 ก.ค.-31 ต.ค.2565 และจัด

ทำานิติกรรมสัญญาภายใน 30 

พ.ย.2565

นายสมเกียรติ กิมาวหา                       

รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการ                                     

เ กษต รและสหกรณ์ ก า ร               

เกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า 

ธ.ก.ส.ได้ขยายโครงการลด

ต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถการแข่ง 

ขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเล

อย่างยั่งยืน ปี 2564 (เพิ่ม

เติม) เพื่อสนับสนุนเกษตรกร

ผู้เลี้ยงกุ้งให้เข้าถึงเงินทุนใน

อัตราดอกเบี้ยต่ำา โดยเงื่อนไข

ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็น

เกษตรกรหรือนิติบุคคลผู้

เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่

จั งหวัดที่ เหมาะสมในการ

เลี้ยงกุ้งทะเล 35 จังหวัด โดย

การลงทุนลดต้นทุนการผลิต 

จำากัดวงเงินรายละไม่เกิน 3 

ล้านบาท วงเงินรวม 3,000 

ล้านบาท.

ทล.แจ้งสะพานห้วยน้ำาย่าเพชรบูรณ์ผ่านได้ปกติ

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิด

เผยว่า แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ได้นำาเครื่องจักรเข้า

ซ่อมแซมทางเบี่ยงงานก่อสร้างสะพานห้วยน้ำาย่าบนทางหลวง

หมายเลข 2216 ตอน โคกมน-กกกะทอน ที่ กม.85+560 

ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ แล้วเสร็จในช่วงเช้าของวันที่ 

15 ก.ค.65 สามารถเปิดการจราจรให้รถขนาดเล็กสามารถผ่านได้ 

ส่วนรถขนาดใหญ่ขอให้ใช้เส้นทางเลี่ยงทางหลวงชนบท ทช.

2012 บ้านตาดกลอย-หนองยาวแทน สำาหรับเส้นทางดังกล่าว

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน 

ประกอบกับน้ำาป่าไหลหลากและกระแสน้ำาได้กัดเซาะทางเบี่ยง

ขาด ความกว้าง 10 เมตร เมื่อวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา  

เคอรี่ฯ เขย่าตลาดส่งด่วน เริ่มต้น 15 บาท

รายงานข่าวจากบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 

จำากัด (มหาชน) หรือ KEX ผู้นำาด้านธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนทั่ว

ไทย แจ้งว่าเพื่อเป็นการเขย่าตลาดส่งด่วนครั้งใหญ่ เปิดราคา

ใหม่เริ่มต้นเพียง 15 บาท ให้ลูกค้าส่งคุ้มสุดด้วยค่าส่งต่ำาสุดๆ 

สวนกระแสเงินเฟ้อ น้ำามันแพง ค่าครองชีพสูง ให้ลูกค้าทุก

กลุ่มส่งความสุขได้ไม่มีวันหยุด ไม่ว่าจะเป็นนักช็อปออนไลน์ 

สายเอฟ สายส่ง ให้ทุกธุรกิจไปกันต่อแบบไร้สะดุด ทั้งเอสเอ็มอี 

อีคอมเมิร์ซ หรือโซเชียลคอมเมิร์ซ ส่งคุ้มจริง ส่งด่วนจริง ส่งไว

ทั่วไทย ให้ส่งวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ เริ่มส่งราคาใหม่แล้ววันนี้

เครดิตบูโรย้ำาไม่บังคับสหกรณ์เป็นสมาชิก

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่บริษัท ข้อมูล

เครดิตแห่งชาติ จำากัด (เครดิตบูโร) เปิดเผยถึงกรณีความเห็น

เก่ียวกับร่างกฎกระทรวง การบริหารจัดการและการกำากับดูแล                                                                               

ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ว่า 

การกู้เงินทุกประเภทที่เกิน 2 ล้านบาท ต้องเข้าสู่กระบวนการ

ตรวจสอบเครดิตบูโร ส่งผลให้สมาชิกเข้าสู่ระบบการกู้เงินของ

สหกรณ์ได้ยากขึ้นนั้น ขอชี้แจงว่าเครดิตบูโรไม่มีการบังคับ

สหกรณ์ที่มีธุรกรรมสินเชื่อต้องเข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโรแต่

อย่างใด

ททท.คาดหยุดยาวสร้างรายได้ 1.4 หมื่นล้าน

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ 

ไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาว 5 วัน ระหว่างวัน

ที่ 13-17 ก.ค.65 ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

คาดการณ์ว่าจะมีการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย 3.70 ล้าน

คน สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 14,330 ล้านบาท และมีอัตรา

การเข้าพักเฉล่ีย 53% ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางท่องเท่ียวภูมิภาค

ระยะใกล้มากกว่า บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ

จะดีขึ้น ทั้งจากที่ผ่อนคลายกว่าช่วงวันหยุดอื่นๆ สถานการณ์

โควิด-19 ไม่รุนแรงเหมือนที่ผ่านมา การผ่อนคลายมาตรการ

ของภาครัฐ รวมถึงคนไทยเริ่มคุ้นชินที่จะปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ร่วม

กับโควิดมากขึ้น ประเมินว่าจะมีเที่ยวบินเฉลี่ยประมาณ 1,437 

เที่ยวบินต่อวัน

ทีจีจับมือพันธมิตรมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้า

นายกรกฎ ชาตะสิงห์ ผู้อำานวยการฝ่ายขาย บริษัท การ                                                

บินไทย จำากัด (มหาชน) และนางเนตรนภางค์ ธีระวาส ประ 

ธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ 

จำากัด ร่วมกับนางสาวกิติมา เหลืองศรีทอง ผู้อำานวยการอาวุโส 

ฝ่ายธุรกิจบัตรเครดิต ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย จัด 

Happy Vacay Campaign 2022 ต้อนรับการกลับมาเดินทางอย่าง

เต็มรูปแบบและตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้า โดยจำาหน่ายบัตร

โดยสารราคาพิเศษในทุกเส้นทาง พร้อมมอบสิทธิประโยชน์เพิ่ม

เติมให้แก่ลูกค้าการบินไทยและไทยสมายล์ที่ออกบัตรโดยสาร

และชำาระเงินด้วยบัตรเครดิต ซิตี้ ผ่านทาง thaiairways.com 

หรือ thaismileair.com ตั้งแต่บัดนี้-30 ก.ย.2565.  

15/7/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 4,462.65 6,740.64 -2,277.99
 6,157.45 5,407.65 +749.80
 32,826.38 33,890.22 -1,063.84
 21,263.99 18,671.95 +2,592.04

64,710.47
-3.45

1,533.37

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 36.11 36.84
ยูโร 36.05 37.16
ปอนดสเตอรลิง 42.41 44.00
เยน (100 เยน) 25.83 26.93
หยวนจีน 5.09 5.49
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,550 29,650
ทองรูปพรรณ 29,016 30,150
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

แต่เมื่อถึงเดือน ม.ค.ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีความชัดเจนอะไร และ

ทาง สกนช.ได้ออกมาเปิดเผยต่อว่า ทางธนาคารกรุงไทยกับธนาคาร

ออมสินได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากที่กำาหนดในหนังสือให้ธนาคาร

แจ้งตอบภายใน 31 ม.ค.2565 เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่อง

ของเงื่อนไขต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของความสามารถในการชำาระ

เงินคืน เนื่องจากอาจจะยังกังวลในเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำามันที่

ยังอาจผันผวน

จนระยะเวลาผ่านมาหลายเดือน ปัจจุบันราคาน้ำามันดีเซลเพิ่ม

ขึ้นไปอยู่ที่กว่า 35 บาทต่อลิตรแล้ว และราคาน้ำามันเบนซินยังผันผวน

อยู่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงแหล่งเงินทุนหลักอย่างกองทุนน้ำามันเชื้อ

เพลิงติดลบไปกว่าแสนล้านบาทแล้ว ก็ยังไม่มีความชัดเจนของเรื่อง

เงินกู้ที่จะเข้ามาเติมระบบดังกล่าว แต่...ล่าสุด นายกุลิศ สมบัติศิริ 

ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการกู้เงิน

ของ สกนช. ว่า สาเหตุที่การกู้เงินล่าช้ามาตลอด เนื่องจากจะต้องดูให้

รอบคอบในประเด็นของกฎหมายต่างๆ ด้วย 

ซึ่งต้องยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องที่จะทำากันง่ายๆ ในการบริหาร

จัดการวงเงินที่ติดลบถึง 100,000 ล้านบาท ดังนั้นภายในเดือน 

ก.ค.2565 จะสามารถดำาเนินการเรียบร้อย เพราะถ้าเกินกว่านี้การ

ติดลบก็อาจจะทะลุเกินไป และกองทุนน้ำามันจะไม่สามารถดำาเนิน

การได้ สำาหรับการเสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำามันคาดว่าจะมีเงิน

เข้ามาใน 3 ช่องทางหลักๆ ได้แก่ 1.การดำาเนินการกู้ภายใต้การกู้                                                               

ยืมเงิน 50%,

2.เงินที่มีการเก็บเข้ากองทุนน้ำามัน รวมถึงเงินที่ใช้บริหารหนี้

ต่างๆ 25-30% และ 3.ขอความร่วมมือจาก 6 โรงกลั่นน้ำามัน เป็น

ส่วนที่เหลือ โดยที่ผ่านมาอาจจะช้าในกระบวนการขั้นตอนการดำาเนิน

การ เพราะการที่โรงกลั่นจะให้เงินกองทุนน้ำามัน จะต้องตรวจสอบ

กระบวนการว่าสามารถทำาได้หรือไม่ โดยเฉพาะการที่ไม่เป็นความ

ผิดกฎหมาย เพราะกลุ่มโรงกลั่นน้ำามันเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนภาษีลาภลอย อาจจะต้องดูกัน

ยาวๆ ในเรื่องของการออกพระราชกำาหนด

ความเช่ือม่ันของผู้ประกอบการ                                                  

ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุง 

เทพฯ-ปริมณฑล ในภาวะปัจจุบัน 

(Current Situation Index) ภาพ

รวมในไตรมาส 2/2565 อยู่ที่ 

49.8 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน

หน้าและช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เนื่องจากมาตรการคลายล็อกโค

วิด-19 ที่มีการยกเลิก Test & Go 

ทำาให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดิน

ทางเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น 

รวมถึงการเปิดประเทศอย่างเต็ม

รูปแบบ ทำาให้ผู้ประกอบการมี

ทิศทางความเชื่อมั่นทางบวกต่อ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยลบ

ที่สร้างความกังวลกับผู้ประกอบ

การ ซึ่งฉุดให้ค่าดัชนีภาพรวมต่ำา

กว่าค่ากลางที่ระดับ 50.0 จาก

สถานการณ์ราคาน้ำามันที่ปรับตัว                                       

สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคา                                    

วัสดุก่อสร้างสูงขึ้น โดยเฉพาะ

ราคาของเหล็ก รวมถึงภาวะเงิน                                 

เฟ้อและการปรับอัตราดอกเบี้ย

เพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีทำาให้ผู้ประ 

กอบการยังมีความกังวลในการ

ดำาเนินธุรกิจในไตรมาสปัจจุบันอยู่ 

สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้

ประกอบการในหมวดต้นทุนการ

ประกอบการที่ปรับลดลงอย่าง

ชัดเจน

ทั้งนี้ เมื่อจำาแนกความ
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าการอาหารเป็นพิษ (Food Poisoning) ถ้าใครลอง

เคยมีประสบการณ์มาก่อน รับรองว่าต้องเข็ดขยาดกัน

ไปนานๆ เลยทีเดียว เพราะนอกจากทุกข์ทรมานตั้งแต่

เล็กน้อย บางรายก็อาจจะรุนแรงถึงขั้นเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

ด้วยก็ได้

อย่ากระนั้นเลย การเรียนรู้ป้องกันโรคที่เกิดจากการ

รับประทานอาหารหรือดื่มน้ำาที่ปนเปื้อนเชื้อโรค อย่างเชื้อ

แบคทีเรีย ไวรัส พยาธิ และสารพิษต่างๆ จนกลายเป็นอาหาร

เป็นพิษนั้น จึงเป็นสิ่งที่ต้อง “แปะโป้ง” กันไว้ 

ในเว็บไซต์ “พบแพทย์” มีการรวบรวม 5 อาหารที่มัก

ส่งผลให้เกิดอาหารเป็นพิษ เพราะการปนเปื้อนเชื้อโรคหรือ

สารพิษต่างๆ เพื่อให้เรารู้จักเฝ้าระวังดังต่อไปนี้

1.เนื้อสัตว์ที่ยังปรุงไม่สุกดี การรับประทานเนื้อสัตว์สุกๆ 

ดิบๆ ทั้งเนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ เนื้อเป็ด หรือเนื้อสัตว์อื่นๆ 

เป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษที่พบได้บ่อย ดังนั้นควรปรุง

เนื้อสัตว์ให้สุกดีก่อนรับประทานทุกครั้ง

2.ปลาและสัตว์น้ำาที่มีเปลือกแข็ง ปลาบางชนิด เช่น 

ปลาทูน่า หรือปลาแมคเคอเรล มีสารที่มีชื่อว่า ฮีสติดีน 

(Histidine) อยู่มาก โดยสารชนิดนี้

จะถูกแบคทีเรียเปลี่ยนเป็นสารฮีส

ตามีน (Histamine) ซึ่งอาจส่ง

ผลให้เกิดอาการของอาหาร

เป็นพิษได้ หากร่างกายมี

ปริมาณของสารชนิดนี้สูง

เกินไป อีกทั้งหากไม่

ได้ถูกแช่เย็นมาใน

อุณหภูมิที่

เหมาะสม 

ปลาในกลุ่ม

นี้ยังอาจ

มีปริมาณ

แบคทีเรียที่มากขึ้น ซึ่งจะยิ่งส่งผลให้มีปริมาณสารฮีสตามีนใน

ปลาเพิ่มขึ้นสูง

3.ไข่ แม้ไข่จะเป็นอาหารที่ทุกคนคุ้นเคย และมักมี

ติดครัวอยู่เสมอ แต่เปลือกไข่ทั้งด้านในและด้านนอกถือเป็น

บริเวณที่พบเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า ซัลโมเนลลา (Salmonella) 

ได้มาก แบคทีเรียชนิดนี้ถือเป็นหนึ่งในสาเหตุพบได้บ่อยซึ่งส่ง

ผลให้ใครหลายคนเกิดอาหารเป็นพิษ ดังนั้น ก่อนรับประทาน

ไข่ทุกครั้งควรปรุงไข่ให้สุกดีก่อน และหลีกเลี่ยงการรับ

ประทานไข่แบบดิบๆ หรือไข่ที่ไม่สุกดี

4.ผักและผลไม้สด แม้ผักและผลไม้จะอุดมไปด้วยสาร

อาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ผักและผลไม้ถือเป็นอาหาร

ท่ีเส่ียงต่อการปนเป้ือนเช้ือได้หลายทาง ไม่ว่าจะเป็นจากน้ำาท่ีใช้

รด ดินท่ีใช้ปลูก ไปจนถึงอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ขณะเก็บเก่ียว

5.ผลิตภัณฑ์จากนมที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ หากไม่ได้ถูก

นำาไปฆ่าเชื้อก่อนบริโภค นมและผลิตภัณฑ์จากนม อย่างชีส 

ไอศกรีม และโยเกิร์ต อาจเป็นแหล่งของเชื้อโรคที่ส่งผลให้ผู้ที่

รับประทานเกิดอาการเจ็บป่วยได้ ดังนั้น ก่อนเลือกซื้อนมและ

ผลิตภัณฑ์จากนม ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ อย่าง

การพาสเจอไรซ์ (Pasteurization) สเตอริไลซ์ (Sterilization) 

หรือยูเอชที (UHT) มาแล้วเสมอ

 

อ

คอลเลกชัน COS x LEA COLOMBO 

ดี ไซน์สร้างสรรค์เนรมิตอารมณ์ดีรู้จักกินอาหาร..ไม่เป็นพิษ

มอบถุงยังชีพศรีลังกาสู้ภัยเศรษฐกิจ 

วิชิต คงเขียว กรรมการผู้จัดการ Lotus Aquaculture Lanka (Private) Ltd. ซึ่งเป็น

กิจการในต่างประเทศ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ นำา

คณะผู้บริหารบริษัท พร้อมด้วยภาครัฐและเอกชน ร่วมมอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้ง 

มูลค่ารวม 900,000 รูปีศรีลังกา ในโครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่

ประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชนวัทตาวัน (Vattavan Village) ที่อาศัยอยู่รอบฟาร์มกุ้งของ

บริษัท จำานวน 200 ครอบครัว ซึ่งเป็นประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต

เศรษฐกิจในประเทศศรีลังกา ณ บ้านพักเจ้าหน้าที่หมู่บ้านวัทตาวัน อำาเภอวากาไลร เขต

ชายฝั่งตะวันออก ประเทศศรีลังกา เมื่อเร็วๆ นี้  

เปิดตัวศูนย์ทันตกรรมรูปแบบใหม่

รศ.ญาณเดช ทองสิมา ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนครธน ร่วมกับ ทพ.วุฒิพงษ์ 

เหล่าอมต และ ทพญ.พิมพ์สิริ กันต์พิทยา ผู้บริหาร สไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์ ยกระดับความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทางด้านทันตกรรม เปิดตัวศูนย์ทันตกรรมรูปแบบใหม่ในย่านพระราม 2 ชูนวัตกรรมการ

วางแผนการรักษาแบบเฉพาะบุคคล มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง พร้อมดูแลสุขภาพช่อง

ปากและฟัน ตอบโจทย์การรักษาสำาหรับทุกช่วงวัย เมื่อวันก่อน

บ้านพักพิงต้องสบายเหมือนอยู่ ‘บ้าน’

รัฐรุจน์ มนัสวัชรพงศ์ ผู้จัดการทั่วไประดับภูมิภาคเอชีย บริษัท เล-ซี-บอย เอเชีย 

จำากัด คืนสิ่งดีๆ ให้สังคม สานต่อความดีตามแนวคิด “เติมความสุข เพิ่มความสบาย ช่วย

คลายความทุกข์” มอบเก้าอี้ปรับเอนนอนเพื่อสุขภาพ เล-ซี-บอย พร้อมเงินบริจาค แก่

มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย เพื่อใช้ในโครงการบ้านพักพิงโรนัลด์ แมค

โดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ซึ่งเป็นที่พักพิงและบรรเทาทุกข์ทั้งกายและใจให้

ครอบครัวที่มีลูกหลานป่วยหนัก ส่งเสริมความรักและความผูกพันในครอบครัว โดยมี 

กฤตยา อุ่นสากล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย 

เป็นผู้รับมอบ

หน้ากากอนามัยลดแพร่ระบาดโควิด

ชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบหน้ากากอนามัย

ทางการแพทย์ Double A Care รุ่น 3D V-SHAPE SOFT FIT จำานวน 20,000 ชิ้น ให้กับกรม

ทหารราบที่ 112 เนื่องในภารกิจป้องกันชายแดนในพื้นที่อำาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

และแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง 

โดยมี พันเอกสังกาศ สร้อยคำา ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 112 เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคาร

กองบังคับการ กรมทหารราบที่ 112 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย จ.ชลบุรี

เปิดรับสมัคร ครู อาจารย์ ทั่วประเทศ

โครงการ ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด                             

นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 19                               

จัดโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำากัด 

(มหาชน) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การ

มหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 

สำานักโครงการและจัดการความรู้ (OKMD) 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคม

นักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย และมูลนิธิ

ธรรมดี เปิดรับสมัครครูอาจารย์ หน่วยงาน

ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งท่านอื่นๆ ที่

สนใจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จอมปราชญ์

แห่งพลังงาน” ณ โครงการโรงงานสกัดน้ำามัน 01 พืชและผลิตไบโอดีเซลครบ

วงจร จ.เพชรบุรี ร่วมเรียนรู้การแก้ปัญหา ด้วยปัญหา และการใช้ชีวิตแบบ

พอเพียงตามแนวพระราชดำาริของพระราชา การสร้างแรงบันดาลใจ ร่วมกัน

ถ่ายทอดนวัตกรรมแบบก้าวกระโดดของในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่เป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ขององค์การสหประชาชาติ หรือ UNSDG เพื่อนำาไป

บูรณาการ พัฒนา และปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน สำาหรับครูอาจารย์ หน่วย

งานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งท่านอื่นๆ ที่สนใจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ 

โครงการโรงงานสกัดน้ำามันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร  จ.เพชรบุรี ในวัน

เสาร์ที่ 23-วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้น

ไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณจารุกัญญ์ โทรศัพท์ 09-9397-5333  FB : 

ตามรอยพระราชา-The King’s Journey  LINE : The King’s Journey

บิ๊กซี โสตศิลป์ สืบสาน ดนตรี ไทย

 บิ๊กซี โสตศิลป์ สืบสาน ดนตรีไทย เชิญชวนน้องๆ เยาวชน อายุ 6–19 ปี ส่ง

คลิปวิดีโอบรรเลงดนตรีไทย ร่วมการแข่งขันการแสดงดนตรีไทย ประจำาปี 2565 ชิงทุน

การศึกษามูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท สมัครได้แล้ววันนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2565 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป และสร้างแรงขับ

เคลื่อนให้กับเด็กรุ่นใหม่ ตลอดจนส่งเสริมและ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน

ไทย ให้ดนตรีไทยคงอยู่กับประเทศชาติสืบไป 

การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รุ่น แบบเดี่ยวและแบบ

คู่ (รุ่นอายุ 6-12 ปี และอายุ 13-19 ปี) และแบ่ง

การแข่งขันเป็น 4 ประเภท ดีด สี ตี เป่า โดยผู้

สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถส่งผลงานทาง

ออนไลน์ Website : https://www.bigc.co.th/ 

และ Facebook : https://www.facebook.com/

BigCBigService , https://www.facebook.com/

bjcbigcshare และ https://www.facebook.com/

bjckruthaikhongphandin 

วัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งกับบทความดีๆ 

ทางคอลัมน์กระเบียดเกษียณ โดย บมจ.แรบบิทประกันชีวิต ที่จะ

เป็นส่วนหนึ่งให้ท่านได้วางแผนการเงินก่อนและหลังวัยเกษียณ

เพื่อให้ท่านมีชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขและไม่เป็นภาระของลูก

หลาน 

ในเวลาที่รถติด ท่านผู้อ่านทำาอะไรบ้างในเวลาที่ติดอยู่บนท้อง

ถนนเป็นเวลานานๆ อย่างผู้เขียนเองชอบบวกเลขทะเบียนรถยนต์บน

ท้องถนน เพื่อเป็นการฝึกสมองให้คิดอยู่ตลอดเวลา เพราะในวัยที่อายุ

เริ่มเยอะ สมองของมนุษย์จะเริ่มมีการถดถอยในเรื่องของความจำามาก

ขึ้นโดยไม่รู้ตัว ที่เรียกกันว่า อัลไซเมอร์ หรือโรคสมองเสื่อม เพื่อเป็นการ

ป้องกันไม่ให้สมองของเราเข้าสู่โหมดประหยัดความทรงจำา เราต้องใช้

เกษียณไม่หลงลืม

งานอย่างเป็นประจำา และเพื่อเป็นการป้องกัน เราลองมาเช็กกันดูสัก

หน่อยว่ามีอาการอะไรบ้างที่เป็นสัญญาณเตือนภัยครับ

1.ขี้หลงขี้ลืมเป็นประจำา ลืมโน่นลืมนี่ ไม่ได้หมายถึงการลืมแบบ

ชั่วคราว ที่พอผ่านไปสักครู่มาจำาได้นะครับ ลืมในที่นี้คือลืมจริงๆ เช่น จุด

เตาแก๊สไว้ในครัวแล้วลืมสนิท นึกได้อีกทีก็ไหม้เสียแล้ว แบบนี้อันตราย

มากนะครับ

2.ชอบถามแต่เรื่องเดิมซ้ำาๆ ทั้งที่เพิ่งถามไป ถามไม่ถึง 5 นาที 

กลับมาถามแบบเดิม อาการแบบนี้ ผู้เขียนเคยเจอกับตัวเองครับ เป็นคุณ

ยายข้างบ้าน ขณะที่กำาลังจะออกไปข้างนอก คุณยายทักอย่างอารมณ์ดี

ว่าผู้เขียนจะไปไหน พอได้คำาตอบคุณยายพยักหน้ารับทราบ แล้วถามซ้ำา

เรื่องเดิมอีก หากใครเริ่มมีอาการแบบนี้ ต้องรีบพบแพทย์นะครับ

3.มีอาการย้ำาคิดย้ำาทำาในสิ่งที่คุ้นเคย อย่างเช่น เคยทำาสูตรขนม

ที่ทำาอยู่แทบทุกวัน ก็หลงลืม จำาไม่ได้ เริ่มมีปัญหากับการวางแผนจัดการ

ปัญหาต่างๆ ทำาให้ต้องมีการบันทึกข้อความ จดจำาเส้นทางหรือสถานที่

ไม่ได้ ทั้งที่เดินทางไปกลับอย่างเป็นประจำา มีความกังวลรู้สึกสับสนสิ่งที่

กำาลังกระทำาอยู่

หากเริ่มมีอาการตามที่ยกตัวอย่างเบื้องต้นมานั้น ต้องเริ่มดูแลตัว

เองได้แล้วนะครับ อย่างแรกเลยคือ การพักผ่อนให้เพียงพอ พักผ่อนทั้ง

ร่างกาย จิตใจ สมอง คิดแต่เรื่องดี สิ่งดี ไม่บั่นทอนจิตใจให้เศร้าหมอง 

ทำาสมาธิ เข้าพบปะสมาคม เพื่อให้มีข้อแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ หรือ

การออกกำาลังกายก็เป็นเรื่องสำาคัญ อย่างน้อยวันละ 25-30 นาที 

เพื่อให้หัวใจสูบฉีดเลือด ไปเลี้ยงสมองได้อย่างพอเพียง รับประทาน

อาหารให้ครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำาให้ได้วันละ 8 แก้ว หากกลัวลืม ใน

โทรศัพท์สมัยนี้ก็มี Application ที่ช่วยเตือนเรื่องการดื่มน้ำาต่อวันด้วย

นะครับ 

ที่สำาคัญที่สุดไม่ต่างไปจากสุขภาพที่ดีก็คือการวางแผนการเงิน 

การออมเงินที่ดีควรจะเริ่มตั้งแต่ในวัยที่ยังมีแรง โดยการเริ่มเก็บทีละ

น้อยประจำาทุกเดือนอย่างสม่ำาเสมอ ตั้งเป้าหมายหรือจุดประสงค์ว่า

ทำาเพื่ออะไร นำาเงินเก็บไปลงทุนที่สามารถให้ผลตอบแทนได้มากกว่า

เดิม กระจายการลงทุนไปในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการออม

เป็นรูปแบบหุ้น ซื้อสลากออมสิน ซื้อประกันชีวิตแบบออมเงิน การ

สะสม อสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบ บ้าน คอนโดฯ ที่ดิน ปล่อยให้เช่า 

และหมั่นศึกษาหาความรู้เรื่องการลงทุนเพื่อให้รู้แนวคิดใหม่ๆ เสมอ 

แต่อย่างไรก็ตามก่อนการลงทุนศึกษาข้อมูลให้เข้าใจด้วยนะครับ 

หากต้องการเป็นวัยเกษียณที่ปลอดหนี้สินที่ยังสามารถเล่า

ความหลังให้ลูกหลานฟังได้ว่าผู้อ่านมีความทรงจำาดีๆ อะไรบ้างใน

ชีวิต ควรวางแผนอนาคต หมั่นเก็บออมเงิน อย่าปล่อยให้วันเวลา

ผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์ ฝึกคิดใช้สมองบ่อยๆ และลงมือทำาเพื่อให้

ผลลัพธ์เป็นไปตามที่ต้องการ แล้วกลับมาพบกับสาระความรู้ดีๆ กัน

ใหม่ครั้งหน้า สำาหรับวันนี้ สวัสดีครับ.

ส

ลกของช่างภาพและศิลปินจากเคปทาวน์ Lea 

Colombo ที่ทั้งสดใสและมีบรรยากาศอันสนุกสนาน 

กำาลังจะมาถึง COS ในเดือนกรกฎาคมนี้ คอลเลก

ชัน COS x Lea Colombo เป็นการสานต่อความคิด

สร้างสรรค์ และเป็นคอลเลกชันแบบลิมิเต็ดเอดิชั่นที่สุดแสน

จะอารมณ์ดี

Lea Colombo กล่าวถึงคอลเลกชันนี้ว่า “ผลงานเหล่านี้

เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ภาพดอกไม้ของฉัน ฉันสร้างผลงานภาพ

ที่มีพลัง สดใส และสีสันจัดจ้านในห้องมืด สีที่สดและตัดกัน

นำามาวางคู่กับดอกไม้ที่ดูอ่อนโยน เป็นการสื่อถึงการที่ฉันมัก

จะลองใช้อะไรที่ตรงข้ามกัน ความขัดแย้ง และความสมดุล ฉัน

รังสรรค์ผลงานนี้ที่บ้านเกิดของฉันซึ่งก็คือเมืองเคปทาวน์ เมือง

นี้ปลุกความคิดสร้างสรรค์ในตัวฉันด้วยความงามแห่งธรรมชาติ 

ฉันนำาผลงานชุดนี้มานำาเสนอบนเสื้อผ้า และคิดว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนพลังงานที่แสนจะงดงาม”

โ

Karin Gustafsson ผู้อำานวยการฝ่ายดีไซน์ของ COS กล่าว

ว่า “เราได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินแขนงอื่นอยู่เสมอ การที่เรา

ได้มีโอกาสร่วมงานกับ Lea และได้เรียนรู้จากกระบวนการการ

ทำางานที่แสนพิเศษของเธอทำาให้เราสามารถนำาดีเอ็นเอของแบรนด์

เรามาใช้และรังสรรค์ดีไซน์ใหม่ๆ ผ่านผลงานของเธอ การนำา

แฟชั่นและศิลปะมาผสมผสานกันทำาให้เราได้นำาเสนอความมีพลัง

บวกและอารมณ์ดีของผลงาน Lea ผ่านสีสัน และสื่อถึงสไตล์ที่เป็น

เอกลักษณ์ของเธอ”

แคมเปญสำาหรับคอลเลกชันนี้สื่อถึงสีสันและอารมณ์ โดย 

Lea เป็นผู้ถ่ายทำาแคมเปญนี้ เธอนำาเสนอลวดลาย 3 แบบสุดเอ็กซ์

คลูซีฟบนเสื้อผ้าสำาหรับอากาศอันอบอุ่น ทั้งสำาหรับบุรุษและสตรี 

ไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืด เสื้อเชิ้ต เดรส หรือแอกเซสเซอรี แคปซูลคอล

เลกชันนี้มีจำานวนจำากัดและวางขายในร้าน COS สาขาสยามพารา

กอนและสาขาเอ็มควอเทียร์เท่านั้น ตั้งแต่ 12 กรกฎาคม เป็นต้นไป.
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8 ท่องเที่ยว

แฉะๆ มง แฉะๆ มง…จังหวะเสียงกลองดังเป็นสัญญาณให้ชาวบ้าน

ได้เตรียมตัวตั้งแถว ปีนี้คนอาจจะบางตาลงไปเนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด-19 

แต่ความศรัทธาของชาวบ้านไม่ได้ลดลงเลย สองมือถือกระทงบรรจุดอกไม้

หย่ายกลีบรวมกัน ทั้งดอกรัก ดอกลีลาวดี ดอกกุหลาบ ดอกพุด ดอกบานไม่รู้

โรย ดอกมะลิ ดอกบัว ดอกดาวเรือง และข้าวตอก ใครไม่มีก็สามารถมารับ

กระทงดอกไม้ได้ที่วัด สิ้นเสียงกลอง พระสงฆ์ก็เริ่มเดินออกมา นำาด้วยการ

อัญเชิญพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรตกแต่งสวยงาม ตามด้วยพระสงฆ์จำานวน 

71 รูป เพื่อถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาล

ที่ 10 ชาวบ้านต่างบรรจงหยิบดอกไม้ใส่บาตรอย่างใจเย็นแม้อากาศจะร้อน

อบอ้าว เมื่อถึงพระรูปสุดท้าย ดอกไม้ทั้งหมดก็จะถูกรวบรวมไปไว้ในโบสถ์

เพื่อสวดอธิษฐานเข้าพรรษา ตั้งถวายเป็นพุทธบูชาจนดอกไม้แห้งลง พระก็จะ

นำาไปตากแดดเพื่อเตรียมไปเป็นมวลสารในการทำาพระเครื่องต่อไป

ภายในงานยังมีซุ้มอาหารฟรี อาทิ ข้าวกระยาสารท ขนมมงคล ลาบ

มะเขือ ขนมเบื้องญวน ยำาญวน ข้าวเกรียบงา บัวลอยญวน ข้าวประดับ

ดิน อีกประเพณีสำาคัญของชาวลาวเวียง และการจัดแสดงเครื่องมือทำาทอง 

เครื่องมือปั้นหม้อที่หาชมได้ยากแล้วในปัจจุบัน.

วงหยุดยาวในวันสำาคัญทางพุทธศาสนาของเดือนกรกฎาคม นี้ มี

ทั้งวันอาสาฬหบูชา วันที่ 13 ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพุทธ

ศาสนา พร้อมทั้งมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกใน

โลก คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และวันเข้าพรรษา วันที่ 14 เป็นช่วง

ที่พระสงฆ์จำาพรรษาตลอด 3 เดือน จึงทำาให้มีกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่เหล่า

พุทธสาสนิกชนจะได้เดินทางไปทำาบุญตักบาตร ร่วมกิจกรรม อาทิ การถวาย

เทียนพรรษา การเวียนเทียน เป็นต้น

ทาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดทริปบุญไปดู

ประเพณีทำาบุญเข้าพรรษาในเส้นทางพระนครศรีอยุธยา-สิงห์บุรี จังหวัด

ใกล้ๆ กรุงเทพฯ เดินทางง่ายที่ได้ความสนุก อิ่มเอมกับธรรมชาติ และอิ่มบุญ

ด้วย เมื่อ 13-14 กรกฎาคมที่ผ่านมา

ล้อหมุนออกจากกรุงเทพฯ ตั้งแต่เช้าตรู่ มุ่งหน้าสู่ 

จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อชมขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำาที่ลาดชะโด 

ครั้งที่ 11 ณ ตลาดคลองลาดชะโด อ.ผักไห่ ประเพณีที่มีการสืบสานมาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยคลองลาดชะโดนั้นเรียกอีกชื่อว่า คลองบางคลี่ ซึ่งเป็นคลอง

สาขาที่แยกออกมาจากแม่น้ำาน้อย จากปากคลองบางคลี่ ชาวบ้านมักเรียกว่า 

คลองลาดชะโด เพราะมีปลาชะโดอาศัยชุกชุมในลำาคลอง และมีตลาดลาด

ชะโด เป็นตลาดเก่าแก่ในอำาเภอ มีอายุกว่า 100 ปี ในอดีตคือพื้นที่เรือนแพ

ค้าขายของชาวจีนริมน้ำาทอดยาวกว่าร้อยคูหา ทำาให้พื้นที่แห่งนี้เกิดการขยาย

เป็นชุมชน โรงเรียน วัด ศาลเจ้า โรงฉายภาพยนตร์ที่ปัจจุบันก็ยังฉายอยู่ใน

ตลาด เนื่องจากเป็นชุมชนริมน้ำา พาหนะที่ใช้สัญจรจึงเป็นเรือ เมื่อก่อนก็จะ

เป็นเรือพายและพัฒนาตามยุคสมัยเป็นเรือใส่เครื่องยนต์

บ้านริมน้ำาจากไม้ก็แปรเป็นปูนเพื่อความแข็งแรง บางหลังก็ยังคงเป็น

บ้านไม้ริมน้ำา ยังคงวิถีการยกยอในการหาปลาไว้ด้วย ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเราจึง

แวะมาฝากท้องในตลาด เช่นเดียวผู้คนที่มารอชมขบวนเรือทั้งชาวบ้าน และ

นักท่องเที่ยวที่ต่างมาเดินซื้อของทาน มีให้เลือกทั้งเมนูคาวเมนูหวานมากมาย

ให้เลือกสรรจนอิ่มท้อง

ได้เวลาอันสมควร คลองลาดชะโดก็เต็มไปด้วยขบวนเรืองดงาม 

ตลอดสองฟากฝั่งชาวบ้านที่มีบ้านริมน้ำาก็จะออกมานั่งชม หรือยืนชมอยู่บน

สะพานไม้ โบกไม้ โบกมือทักทายกึ่งแซวฝีพายด้วยน้ำาเสียงเจื้อยแจ้ว ส่วนเรา

ก็มายืนชมบนสะพานปูนตรงศาลเจ้าลาดชะโด สำาหรับเรือแห่เทียนพรรษา

นั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรือของชาวบ้านใน อ.ผักไห่ และส่วนงานราชการ

ช่

สุดตระการตา‘เรือแห่เทียนพรรษาคลองลาดชะโด’

อยุธยา-‘ยายดอกไม้’สิงห์บุรี

มุมสูงเราได้เห็นวิวของวัดเวฬุวัน หรือภูเขาจีนแล และอ่างเก็บน้ำาซับเหล็ก 

มีเกาะเล็กอยู่ตรงกลาง ถึงพระอาทิตย์จะไม่สาดแสง แต่ก็ได้อารมณ์ใส่ฟิล

เตอร์หน้าหนาว ได้ความรู้สึกไปอีกแบบดีนะ

ชมพระอาทิตย์ตกแล้ว เช้าอีกวันเราไม่พลาดไปชมพระอาทิตย์ขึ้น

ที่เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จุดชมวิวนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่ปฏิบัติ

ธรรมวัดหนองนา ถึงพระอาทิตย์จะโดนเหล่ามวลเมฆบัง แต่วิวเบื้องหลัง

ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สลับกับความเขียวขจีของภูเขา ลมพัดเย็นๆ แค่นี้

ก็สดชื่น

ช่วงบ่ายมุ่งหน้าสู่วัดจินดามณี ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 

ซึ่งมีการจัดงานประเพณียายดอกไม้ หรือตักบาตรดอกไม้ในวันเข้าพรรษา 

ประเพณีดั้งเดิมของชาวลาวเวียงที่ได้สืบสานมาอย่างยาวนาน พระครูปริยัติ

กิจจานุกูล เจ้าอาวาสวัดจินดามณีได้เล่าประวัติให้ฟังว่า เดิมแล้วประเพณีนี้

เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวเวียงจันทน์ ประเทศลาว ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของ

ประชาชนรอยายดอกไม้จนสุดทางเข้าโบสถ์ ชาวบ้านร่วมใส่บาตรดอกไม้ ชาวบ้านมายายดอกไม้ในวันเข้าพรรษา

ขบวนเรือแห่เทียนพรรษาสวยงามเต็มคลองลาดชะโด

นำาขบวนด้วยพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร

ทางเดินบันไดสู่น้ำาตกกรุงชิงชั้นหนานฝนแสนห่า

เรือที่ตกแต่งด้วยปลาชะโด แห่งคลองลาดชะโด

ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวรอชมขบวนแห่เรือ รับลมยามเย็นที่ภูซับเหล็ก

ใส่บาตรดอกไม้สืบสานประเพณีดั้งเดิมชาวลาวเวียง

กระทงที่บรรจุด้วยดอกไม้มงคลเพื่อถวายพระ

บ้านริมคลองลาดชะโด

ต่างๆ 128 ลำา ซึ่งทุกลำามีการประดับตกแต่งตามสไตล์ของแต่ละตำาบล จาก

ที่เราเห็นก็มีทั้งการตกแต่งด้วยเทียน พร้อมดอกไม้นานาชนิดหลากหลาย

สีสัน มีเทพบุตรเทพธิดาประจำาเรือ เครื่องมือหาปลา บางลำาก็รังสรรค์เรือ

เป็นวิถีเกษตรกรการไถนา หรือต้นข้าวเขียวขจี เพิ่มสีสันด้วยเรือที่มีคณะ

ลำาตัด เรือดนตรีไทยที่บรรเลงเสียงเพลงเคล้าคลอให้ชาวเรือและผู้ชมได้ปรบ

มือ โยกย้ายกันไปตามจังหวะ โดยขบวนล่องไปตามคลองลาดชะโดกว่า 3 

กิโลเมตร หลังจากนั้นก็จะนำาเทียนไปถวายวัดลาดชะโดต่อไป

เตร็ดเตร่อยู่สักพักก็เดินทางเข้าสู่ อ.เมืองฯ จ.ลพบุรี แวะพักร่างกาย

จากการตื่นเช้าที่ร้าน Anacolly Cafe’ & Bistro ที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาเขียวขจี 

และการโอบอ้อมจากภูเขาทำาให้บรรยากาศเย็นสบาย ปิดทริปด้วยการยืดเส้น

ยืดสายไปดูพระอาทิตย์ตกที่ภูซับเหล็ก ชาวบ้านแนะนำาทันทีต้องพกไม้ค้ำายัน

ขึ้นไปด้วย เพราะทางขึ้นเป็นดินที่มีการทำาเป็นขั้นบันได ค่อนข้างชัน ระยะ

ทางไวสุดคือ 250 เมตร ในที่สุดเราก็มาถึงยอดภูซับเหล็ก ทอดสายตาจาก

ชาวบ้านแป้งที่ได้อพยพเข้ามาอาศัยใน จ.สิงห์บุรี

สำาหรับ ประเพณียายดอกไม้ จะทำาเฉพาะในวันเข้าพรรษา ซึ่งในอดีต

จะมีลักษณะการทำาเป็นกำา ประกอบด้วย ดอกข้าวโพด ดอกรัก ดอกลีลาวดี 

(ดอกจำาปาลาว) และองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้คือ ข้าวตอกร้อยใส่ไม้เป็นช่อ 

ส่วนคำาว่า ยายดอกไม้ ซึ่งในความหมายของคำาว่า “ยาย” นั้นเป็นสำาเนียงที่

เพี้ยนมาจากภาษาลาวคำาว่า “หย่าย” ที่แปลว่าการแจกจ่าย หรือการให้ความ

หมายโดยรวมจึงหมายถึงการให้ หรือการถวายดอกไม้ให้พระ โดยจะมีเสียง

กลองแฉะหรือกลองเพลดังเป็นสัญญาณเมื่อถึงเวลา ชาวบ้านก็จะเตรียม

ตัวตั้งแถวถวายดอกไม้ เพื่อให้พระนั้นนำาไปเป็นพุทธบูชา ในอดีตประเพณี

จะนิยมทำากันเฉพาะชุมชนบ้านแป้ง เจ้าอาวาสวัดจินดามณีจึงได้มีการฟื้นฟู

ประชาสัมพันธ์ และเปลี่ยนจากกำาดอกไม้ เป็นการนำาดอกไม้มงคลที่หาได้ง่าย

ใส่กระทง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักมากยิ่งขึ้น ในปี 2554 และได้ทำาสืบ

ต่อเนื่องกันมา



นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผอ.ฝ่าย บริษัท ไทยประกันชีวิต 

จำากัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบเงินสมทบทุนการศึกษาเพิ่มเติมแก่

นักเรียนทั้ง 3 คน รวมมูลค่า 605,000 บาท เปิดเผยว่า การมอบทุน

ในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความสำาเร็จของโครงการ Sports Showcase 

ไทยประกันชีวิตรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถสร้างโอกาสและสาน

ฝันให้กับเยาวชนไทย โดยเฉพาะในครั้งนี้ เยาวชนไทยทั้ง 3 คนถือ

เป็นตัวอย่างที่ดีของนักกีฬา E-sports และแสดงให้เห็นว่านอกจาก

การเล่นเกมเพื่องานอดิเรกแล้ว หากรู้จักบริหารจัดการเวลาที่ดีและ

ฝึกฝนจนกลายเป็นความสามารถ 

ก็จะนำาความสามารถนี้มาเติมฝัน 

และสร้างโอกาสในการเปลี่ยนแปลง

ชีวิตตนเองและครอบครัวได้อีกด้วย 

ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์การ

ดำาเนินธุรกิจของไทยประกันชีวิต

ที่มุ่งเป็น Life Solutions Provider 

และเป็นไปตามแนวทางแผนแม่บท

การพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัท

ในด้านการเสริมสร้างโอกาสให้

เยาวชนไทย

ทางด้านนายอัตนันท์ อัศว

ธเรศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอทเลติโก้ จำากัด กล่าว

เพิ่มเติมว่า โครงการ Sports Showcase ครั้งที่ 7 ทัวร์นาเมนต์                                                                      

“Thai Life Insurance Esports Cup 2021” นั้นจะประสบความ

สำาเร็จไม่ได้หากขาดความร่วมมือจากทีมงานเกม League of 

Legends บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำากัด นายทัศน 

พงษ์ เพ็ชรตระกูล ผู้ดูแลบริหารจัดการการแข่งขัน และทีมงาน

ของ Mudley Esports ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการบริหารจัดการ

ทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน พร้อมทั้งดำาเนินการแข่งขัน ความสำาเร็จ

ในครั้งนี้เป็นแนวทางให้สามารถพัฒนาต่อยอดโครงการสำาหรับ

เยาวชนรุ่นหลังได้อย่างมาก.
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9กีฬา

‘แวมไพร์อีสปอร์ต’ มีศึกใหญ่ระดับโลกที่ซาอุ

กรุงเทพฯ • หลังจากที่ทีม “VAMPIRE ESPORTS” (แวมไพร์อี                                                                                    

สปอร์ต) หรือ VPE ของบริษัท แวมไพร์ สปอร์ต จำากัด ทำาผลงาน

ยอดเยี่ยมในการแข่งขัน “PUBG Mobile” ด้วยการคว้าแชมป์

ประเทศไทยในรายการ “PUBG Mobile Pro League Thailand 

season 5” เมื่อเดือนก่อน ตอนนี้ถ้วยรางวัลได้ถูกส่งมาถึงทีม 

”VAMPIRE ESPORTS” (แวมไพร์อีสปอร์ต) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

โดยมีคุณภูธิณัฐศ์ รัตนวิริยะชัย ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด

องค์กร บริษัท แวมไพร์ สปอร์ต จำากัด เป็นผู้รับมอบ และล่าสุด

ทีม “VAMPIRE ESPORTS” (แวมไพร์อีสปอร์ต) ได้รับเชิญจากผู้จัด 

GAMERS8 by ESL ให้ไปร่วมแข่งขันรายการระดับโลกในรายการ 

“PUBG Mobile World Invitational 2022” ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย 

ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านเหรียญสหรัฐ 

หรือประมาณ 100 ล้านบาท งานนี้แฟนๆ สามารถติดตามความ

เคลื่อนไหวการแข่งขันของทีม “แวมไพร์อีสปอร์ต” ได้ที่ Facebook 

Fanpage : VAMPIRE ESPORT’S หรือ https://www.facebook.

com/PUBGMOBILE.TH.OFFICIAL#VPE #VAMPIREESPORTS

ชบาแก้ว U18 ซ้อมก่อนลุยชิงแชมป์อาเซียน

กรุงเทพฯ • ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ลง

สนามฝึกซ้อมต่อเนื่องที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลสมาคมฯ 

ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับการ

แข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งจะ

ทำาการแข่งขันวันที่ 22 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2565 ที่เมืองปา

เล็มบัง ประเทศอินโดนีเซีย โดยล่าสุด ธวันรัตน์ พรมทองมี นัก

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U18 กล่าวว่า “เราไม่ได้แข่งขันในระดับ

นานาชาติมา 2 ปี อาจไม่ได้ส่งผลอะไรมากนัก เพราะที่ผ่านมาพวก

เราก็ซ้อมกับสโมสรต่อเนื่องอยู่เเล้ว รวมถึงมีเกมการแข่งขันภายใน

ประเทศที่ต่อเนื่อง ถือว่าเราเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี พวก

เราทำาการฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักและทำางานหนักกันอย่างต่อเนื่อง 

ค่อนข้างพร้อมสำาหรับการแข่งขันค่ะ สำาหรับคู่แข่งที่เราเจอ มอง

ว่ามันก็เป็นเกมที่ไม่ง่าย ไม่สามารถประมาทคู่แข่งได้เลย เพราะ

ทุกเกมค่อนข้างสำาคัญ ในปีนี้ทุกคนตั้งเป้าไปถึงการคว้าแชมป์ค่ะ 

ต้องเอาแชมป์กลับไปเมืองไทย มาฝากแฟนบอลให้ได้” สำาหรับชบา

แก้ว U18 ชุดนี้จะคุมทีมโดยมิโยะ โอกาโมโตะ โดยมีโปรแกรมจะ

คัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ 28 คน ก่อนที่จะออกเดินทางจากสนาม

บินดอนเมืองในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 00.30 น. เพื่อ

ไปยังประเทศอินโดนีเซีย สำาหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิง

ชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ทีมชาติไทยอยู่กลุ่มเอร่วมกับ

เวียดนาม, กัมพูชา, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย (เจ้าภาพ) นัดแรกแข่งขัน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น. พบกับกัมพูชา สนาม 

Gelora Jakabaring

‘ทรูวิชั่นส์’ ถ่ายสดกอล์ฟ ‘เอวิยอง’ เริ่ม 21 ก.ค.นี้ 

กรุงเทพฯ • กอล์ฟรายการที่ยิ่งใหญ่ระดับเมเจอร์หญิงลำาดับ

ที่ 4 ของปี 2022 เอวิยอง แชมเปียนชิพ (The Amundi Avian 

Championship) สดจากฝรั่งเศสวันที่ 21-24 กรกฎาคมนี้ ชิงเงิน

รางวัล 4,500,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 162 ล้านบาท)  โดย

ศึกเอวิยอง แชมเปียนชิพ 2022 จะเป็นการป้องกันตำาแหน่งของอี 

มินจี โปรสาวชาวออสเตรเลียน ที่คว้าแชมป์เอาไว้เมื่อปีที่แล้ว และ

ปีนี้ก็ยังอยู่ในฟอร์มที่ดี มีโอกาสลุ้นแชมป์เมเจอร์ที่ 23 ให้กับตัวเอง

หลังจากได้แชมป์ ยูเอส วีเมนส์ โอเพ่นมาเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมา ปี

ที่แล้วโปรสาวไทยที่ทำาผลงานดีที่สุดคือ โปรจีน-อาฒยา ฐิติกุล ซึ่ง

ตอนนั้นเป็นหมายเลข 1 ของเลดีส์ ยูโรเปียนทัวร์ จบอันดับ 5 ของ

รายการ และปัจจุบันยังคงเป็นนักกอล์ฟไทยที่อันดับโลกดีที่สุด คือ

อันดับ 5 ในขณะที่โปรสาวไทยที่จบในอันดับท็อปเท็นปีที่แล้วยังมี

โปรเมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ ได้อันดับ 10 ในขณะที่ 2 พี่น้อง

ตระกูลจุฑานุกาล โมรียาและเอรียา จบอันดับที่ 19 รวมทั้งอาฒ

ยา, ปาจรีย์, โมรียา, เอรียา, แพตตี้-ปภังกร ธวัชธนกิจ, วิชาณี มี

ชัย, พรอนงค์ เพชรล้ำา ก็มาร่วมแข่งขันและลุ้นแชมป์ด้วย ในขณะ

ที่โปรระดับโลกก็มีทั้งอี มินจี แชมป์เก่าจากออสเตรเลีย, โค จิน

ยอง, เนลลี คอร์ดา, ลิเดีย โค, นาสะ ฮาตาโอกะ, คิม เฮียวจู, เจน

นิเฟอร์ คัลโช รวมทั้งโปรสาวชาวอเมริกันที่ผลงานโดดเด่นมากใน

ปีนี้ บรู๊ก เฮนเดอร์สัน โดยโปรแกรมถ่ายทอดสดทางทรูวิชั่นส์ ช่อง

กอล์ฟ แชนเนล ไทยแลนด์ เอชดี พลัส (676) วันพฤหัสบดีที่ 21 

ก.ค. วันแรก 16.00-19.00 น., ช่วงที่ 2 เวลา 20.30-23.30 น./

วันศุกร์ 22 ก.ค. วันที่ 2 ช่วงแรก 16.00-19.00 น., ช่วงที่ 2 เวลา 

20.30-23.30 น./วันเสาร์ 23 ก.ค. 16.30-22.00 น./วันอาทิตย์ 24 

ก.ค. วันสุดท้าย 16.30-22.00 น.

กรุงเทพฯ • นายกฯ ส่งกำาลังใจให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย แม้ไม่ผ่าน

เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายรายการวอลเลย์บอล VNL 2022 แต่สร้างความสุข 

ความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศ

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ส่งกำาลังใจให้นักกีฬาวอลเลย์บอล

หญิงทีมชาติไทย ซึ่งได้ลงทำาการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ (quarter-

final) กับทีมชาติตุรเคีย (Türkiye) ทีมอันดับ 5 ของโลก และเจ้าภาพใน

สนามสุดท้ายของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก 2022 หรือ 

VNL 2022 (FIVB Volleyball Women’s Nations League 2022) ณ 

กรุงอังการา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ แม้ผลการ

กรุงเทพฯ • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท 

แอทเลติโก้ จำากัด จารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการ E-sports 

ผ่านโครงการ Sports Showcase ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทั้งการเรียน

และการเล่นเกมสามารถสร้างประโยชน์ให้เยาวชนควบคู่กันได้ 

โดยมีเยาวชนไทยได้รับทุนการศึกษาและกีฬาประเภท E-sports 

สำาหรับเกม League of Legends เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

จาก Campbellsville University รัฐเคนทักกี และ St. Lawrence 

University รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา จำานวน 3 คน รวม

มูลค่าทุนกว่า 13 ล้านบาท 

โดยไทยประกันชีวิตได้สมทบ

ทุนการศึกษาเพิ่มเติมอีก 

605,000 บาท

ทุนการศึกษาและทุน

ด้านกีฬา E-sport ดังกล่าว

อยู่ภายใต้ โครงการ “Sports 

Showcase #7: AES Esports 

Showcase Thailand X Thai 

Life Insurance” ทัวร์นาเมนต์ 

“Thai Life Insurance Esports 

Cup 2021” ซึ่งเป็นการจัด

แข่งขันเกม League of Legends เพื่อชิงทุนการศึกษาและกีฬา

ในต่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2564 ถ่ายทอดสดผ่าน              

เฟซบุ๊ก Garena League of Legends Thailand มีผู้สมัครทั้งสิ้น 350 

คน โดยนักเรียน 3 คนที่ได้รับทุน ประกอบด้วย

1.นายยุทธพิชัย เยี่ยงยุทธพิชัย (น้องอ๋อง) โรงเรียนวิทยา

ศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ทีม Mudley Inferno

2.นายจักสพงษ์ รัชต์นวหิรัญ (น้องเมฆ) โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

ทีม TwitchTVPagle48 Academy

3.นายธรรศ ศรีวิลัย (น้องข้าวตัง) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

ทีม TwitchTVPagle48 Academy

ลอสแองเจลิส • ฟีนิกซ์ ซันส์ ทำาสถิติเทียบเท่าอินเดียนา 

เพเซอร์ส ด้วยการสัญญา 4 ปี มูลค่า 133 ล้านเหรียญสหรัฐ 

หรือประมาณ 4,822 ล้านบาท ให้กัล เดออังเดร ไอร์ตัน 

เคลียร์ทางให้ฟรีเอเยนต์อย่างไอร์ตันยังอยู่ฟีนิกซ์ จาก

รายงานของอีเอสพีเอ็นเมื่อวันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา

อีเอสพีเอ็นรายงานโดยอ้างอิงจากตัวแทนของ

ไอร์ตันระบุว่า ฟีนิกซ์ ซันส์ ที่มีเวลายื่นข้อเสนอ

ถึงวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา เพื่อให้

เท่ากับข้อเสนอของอินเดียนา เพเซอร์ส แต่ซันส์

ตอบสนองทันทีเมื่อเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลา

ในประเทศไทย เพื่อรักษาผู้เล่นระดับนัมเบอร์

วันพีกในเอ็นบีเอดราฟต์เมื่อปี 2018 ไว้กับทีม

ข้อเสนอของเพเซอร์สนั้นนับว่า

มากที่สุดในประวัติศาสตร์เอ็นบีเอ โดย

แซงสถิติ 4 ปี 107 ล้านเหรียญสหรัฐ 

หรือประมาณ 3,922 ล้านบาท ที่อ็อต

โต พอร์เตอร์ จูเนียร์ เซ็นกับบรู๊คลิน             

เน็ตส์ เมื่อปี 2016

จากข้อเสนอนี้ของซันส์นั้นดู

เหมือนจะทำาให้ความเป็นไปได้ที่เควิน 

ดูแรนต์ ฟอร์เวิร์ดดาวดัง

ของบรู๊คสิน เน็ตส์ ที่

ต้องการจะขอเทรด

มาอยู่กับฟีนิกซ์ ซันส์ 

เกือบหมดโอกาส

เควิน ดูแรนต์ 

แชมป์เอ็นบีเอสอง

สมยัและเจ้าของรางวลัผู้

เล่นทรงคุณค่า หรือเอ็มวีพี ประจำา

ปี 2014 แจ้งกับทางต้นสังกัดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา 

ว่าต้องการให้ทีมเทรดเขาออกจากทีม โดยมีจุดหมายปลาย

ทางอยู่ที่ฟีนิกซ์และไมอามี

อย่างไรก็ตาม จนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อตกลง

ปรีซีซั่นสำาหรับดูแรนต์ และอาจรวมถึงไอร์ตัน ซึ่ง

เมื่อปีที่แล้วร่วมทีมกับคริส พอล และเดวิน บุก

เกอร์ พาฟีนิกซ์ ซันส์ ทำาสถิติในช่วงฤดูกาลปกติดี

ที่สุดในลีกด้วยชัยชนะ 64 เกม แพ้ 18 เกม

แต่ในรอบเพลย์ออฟนั้น ฟีนิกซ์ ซันส์                        

เข้าไปแพ้ดัลลัส มาเวอริกส์ ในซีรีส์รอบรอง

ชนะเลิศของฝั่งเวสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์ โดย

ต้องเล่นกันถึงเกมตัดสินในเกมที่เจ็ด

การยื่นข้อเสนอของฟีนิกซ์ที่เทียบเท่ากับ

ที่อินเดียนา เพเซอร์ส เสนอมานั้น ทำาให้ฟีนิกซ์ 

ซันส์ จะไม่สามารถเทรดไอร์ตันได้จนถึงวันที่ 15 

มกราคมปีหน้า และพวกเขาไม่สามารถเทรด

ดาวดังรายนี้ ได้ตลอดทั้งปีโดยปราศจากความ

ยินยอม

เดออังเดร ไอร์ตัน ผู้เล่นวัย 23 ปี มีสถิติชูตลง

เฉลี่ยเกมละ 16.3 คะแนนและ 10.5 รีบาวด์ และเป็น

กำาลังในเกมรับของฟีนิกซ์ ซันส์ ตลอดช่วงเอ็นบีเอไฟ

นอลส์ 2021 ส่วนผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาทำาแต้มเฉลี่ย 

17.2 คะแนนและ 10.2 รีบาวด์.

แข่งขันทีมสาวไทยแพ้ทีมชาติตุรเคียไป 1-3 เซต แต่ทีมไทยก็สามารถสู้

ทีมอันดับ 5 ของโลกได้สูสี ให้แฟนกีฬาได้ลุ้นกันตลอดการแข่งขัน ทำาสุด

ความสามารถ สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศ

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าวว่า นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีม

ชาติไทยสามารถทำาผลงานได้อย่างดีเยี่ยมตลอดการแข่งขันวอลเลย์บอล 

VNL 2022 ซึ่งได้สร้างประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยที่สามารถเข้าสู่

รอบ 8 ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในรายการนี้ และแม้จะไม่สามารถผ่าน

เข้าไปสู่การแข่งขันในรอบ 4 ทีมสุดท้ายต่อไปได้ แต่ทีมสาวไทยยังถือมี

ผลงานดีเยี่ยม จบในลำาดับที่ 8 จากทั้งหมด 16 ทีม นอกจากนี้ ลำาดับ

โลกของทีมไทยยังขยับมาอยู่ที่ลำาดับที่ 14 ของโลก จากก่อนหน้านี้ที่อยู่

ลำาดับที่ 19 ก่อนเข้าแข่งขันรายการนี้

ฟิลิปปินส์ • เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. (ตาม

เวลาประเทศไทย) ที่ริซัล เมโมเรียล สเตเดียม การแข่งขันฟุตบอล

หญิงชิงแชมป์อาเซียน 2022 รอบรองชนะเลิศ ทีมชาติไทยพบกับ

เมียนมา 

สำาหรับทีมชาติไทยเข้ารอบรองชนะเลิศ มาในฐานะแชมป์กลุ่ม

เอ และต้องพบกับเมียนมา รองแชมป์กลุ่มบี

เกมนี้ มิโยะ โอกาโมโตะ ส่งกัญญาณัฐ เชษฐบุตร เป็นกอง

หน้าตัวความหวัง พร้อมมีชัชวัลย์ รอดทอง และณัฐวดี ปร่ำานาค 

สนับสนุน 

ครึ่งแรกทำาท่าว่าจะไม่มีประตูอยู่แล้ว แต่ช่วงทดเจ็บ กัญญาณัฐ 

เชษฐบุตร มายิงให้ไทยนำาก่อน 1-0 และเป็นประตูเดียวในครึ่งแรก

ครึ่งหลังนาทีที่ 82 ไทยได้ประตูขึ้นนำาเป็น 2-0 จากการยิง

เน้นๆ ของเสาวลักษ์ เพ็งงาม

ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติม จบเกมทีมชาติไทยเอาชนะ

เมียนมาไป 2-0

โดยทีมชาติไทยจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะ

ระหว่างเวียดนามหรือฟิลิปปินส์ โดยจะแข่งขันกันที่ริซัล เมโมเรียล 

สเตเดียม ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.30 น. (ตามเวลา

ประเทศไทย)

รายชื่อ 11 ตัวจริง โชติมณี ทองมงคล (GK), กาญจนาพร 

แสนคุณ, พรพิรุณ พิลาวัน, พลอยชมพู สมนึก, นิภาวรรณ ปัญโญสุข 

(C), จิราภรณ์ มงคลดี, ชัชวัลย์ รอดทอง, ณัฐวดี ปร่ำานาค, กัญญาณัฐ 

เชษฐบุตร, ทิพกฤตา อ่อนสมัย, ภัทรนันท์ อุปชัย.

‘ลุงตู่’ชื่นชมทีมลูกยางสาวไทย

แพ้แต่ทำาให้คนไทยมีความสุข

ชบาแก้วทุบเมียนมา2-0ลิ่วชิง

ซันส์ยื่นสัญญาทาบเพเซอร์สรั้งตัวไอร์ตัน

“นายกรัฐมนตรีขอบคุณวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ทีมงาน 

โค้ช และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่สร้างความสุขให้พี่น้องชาวไทยตลอดการ

แข่งขันวอลเลย์บอล VNL 2022 ที่ผ่านมา ทีมสาวไทยชุดนี้สามารถสร้าง

ประวัติศาสตร์ใหม่ให้วงการวอลเลย์บอลของไทย โดยสามารถเข้าสู่รอบ 

8 ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในรายการนี้ และสามารถจบในลำาดับที่ 8 

ของการแข่งขัน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและพี่น้องคนไทยทุกคนรู้สึกภาค

ภูมิใจอย่างมาก จะขอส่งแรงเชียร์และเป็นกำาลังใจให้วอลเลย์บอลหญิง

ไทยในรายการแข่งขันต่อๆ ไป” นายธนกรกล่าว.

กัญญาณัฐ เชษฐบุตร หมายเลข 21 ยิงประตูให้ทีมชาติไทยขึ้นนำา

กรุงเทพฯ • นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะ

กรรมการบริหารและหัวหน้าสำานักงานซีเกมส์ (COO) เปิดคุ้มขุนพล

ในซอยอ่อนนุช 44 แถลงข่าวความคืบหน้าการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 

ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา จะเป็นเจ้าภาพจัดในช่วงวันที่ 5-17 

พฤษภาคม 2566 

ซึ่งล่าสุดสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ได้ประกาศเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

กีฬาซีเกมส์ในอีก 5 ครั้ง ต่อจากกัมพูชา ในปี 2566 เป็นที่เรียบร้อย 

โดยการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปี 2025 จะเป็นประเทศไทย

รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปี พ.ศ.2568/ครั้งที่ 34 ปี 2027 จะ

เป็นมาเลเซีย จัดในปี พ.ศ.2570/ครั้งที่ 35 ปี 2029 จะเป็นสิงคโปร์ 

จัดในปี พ.ศ.2572/ครั้งที่ 36 ปี 2031 (พ.ศ.2574) จัดที่ สปป.ลาว 

ส่วนครั้งที่ 37 ปี 2033 หรือปี พ.ศ.2576 ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเจ้า

ภาพ

จากนั้นนายกองเอกชัยภักดิ์ได้แถลงว่า จากการที่ประชุมร่วม

กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันของกัมพูชาได้รับการยืนยันว่ายัง

คงจัด 39 ชนิดกีฬา และกีฬาสาธิตคือ เทกบอล รวมเป็น 40 ชนิด

กีฬาเหมือนเดิม ส่วนสถานที่แข่งขันได้แบ่งออกเป็น 5 เมือง ประกอบ

ด้วย เมืองเสียมเรียบ, เมืองสีหนุวิลล์, เมืองกำาปอต, เมืองแกบ และเมือง

พนมเปญ

ในส่วนของชนิดกีฬาที่หลายชาติต้องการให้เพิ่ม ได้รับการยืนยัน

จากกัมพูชาแน่นอนแล้วว่าโปโลน้ำาแต่เดิมจะจัดเฉพาะทีมชาย แต่ไทย, 

สิงคโปร์ และมาเลเซีย ได้ทักท้วง สุดท้ายเจ้าภาพจึงยอมจัดโปโลน้ำา

หญิงตามคำาร้องขอ ส่วนฟุตซอลกับรักบี้ฟุตบอลไม่มีจัดแข่งขันแน่นอน 

(เนื่องจากฟุตซอลไม่จัดเพราะเจ้าภาพไม่มีทีม ส่วนรักบี้ฟุตบอล 

เนื่องจากกัมพูชาไม่มีสมาคม รักบี้จึงไม่จัด) สำาหรับยิงปืนและยิงธนู 

หมากรุกสากล ยิมนาสติกลีลา เรือพาย และคูราซ ยังอยู่ระหว่าง

พิจารณาอีกครั้ง โดยจะให้คำาตอบภายใน 2 สัปดาห์ และหลังจาก

นั้นทั้งหมดจะเดินทางมาสรุปในระหว่างการประชุมสำานักงานซีเกมส์

ที่ประเทศไทย คาดว่าเป็นวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ซึ่งจะเป็นการ

สรุปในเรื่องชนิดกีฬาอย่างเด็ดขาดอีกครั้ง

นอกจากนี้ ได้รับการรายงานจากสหพันธ์เทควันโดโลกว่า 

เนื่องจากทางเจ้าภาพกัมพูชาได้จัดให้มีการแข่งขันมาเชียลอาร์ต

โคเรีย ซึ่งเป็นกีฬาที่ลอกเลียนแบบมาจากเกาหลีใต้ หากชาติใดส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ทางสหพันธ์ฯ จะตัดสิทธิ์ชาตินั้นไม่ให้เข้า

ร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่หางโจว ประเทศจีน ทันที

ในส่วนของการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ 3 ครั้ง ในปี พ.ศ.2025 ที่

ประเทศไทย, ปี พ.ศ.2027 ที่ประเทศมาเลเซีย และปี 2029 ที่ประเทศ

สิงคโปร์ ได้มีการตกลงร่วมกันระหว่าง 3 ชาติ จัดแข่งขันกีฬาใน CAT 

1 ที่มีกีฬาว่ายน้ำาและกีฬากรีฑา ส่วน CAT 2  กำาหนดให้แข่งขันกีฬา

สากลไม่ต่ำากว่า 24 ชนิดกีฬา และ CAT 3 ให้จัดได้อีก 10 ชนิดกีฬา 

โดย 5 ชนิดกีฬาเจ้าภาพสามารถเลือกได้เอง ที่เหลืออีก 5 ชนิดกีฬา

เป็นกีฬาที่ 3 ชาติเห็นพ้องต้องกันให้จัด ซึ่งจะเริ่มที่ประเทศไทยในปี 

พ.ศ.2568 เป็นครั้งแรก และนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ของมหกรรมการ

แข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่มีการจัดเหมือนกัน.

ซีเกมส์กัมพูชาไม่มี‘ฟุตซอล-รักบี้’

‘ยิงปืน,ยิมฯลีลา,เรือพาย’ต้องลุ้น

นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการ

บริหารและหัวหน้าสำานักงานซีเกมส์ (COO) ถ่ายกับ

สนามกีฬาที่กัมพูชา

‘ไทยประกันฯ-แอทเลติโก้’มอบทุนE-sports13ล้าน

เดออังเดร ไอร์ตัน ยังอยู่กับฟีนิกซ์ต่อหลังซันส์ยื่นข้อเสนอ

เทียบเท่าอินเดียนา เพเซอร์ส เป็นสัญญา 4 ปี มูลค่า 133 

ล้านเหรียญสหรัฐ ทำาให้ไม่มีสามารถเทรดเขาออกจากทีม

ก่อนวันที่ 15 มกราคมปีหน้า
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10 บันเทิงเทศ

มีการแถลงข่าวยืนยันออกมา

แล้วว่า บ็อบ ดีแลน ตำานานราชาเพลง                                                    

โฟล์กที่มีผลงานมายาวนานกว่า 5 ทศ                                             

วรรษ จะหอบสังขารวัย 81 ออกทัวร์

คอนเสิร์ตในสหราชอาณาจักรอีกครั้ง

ในปีนี้ โดยตั๋วสำาหรับการแสดงทั้ง 9 

แห่ง เร่ิมจำาหน่ายเมื่อวันศุกร์ท่ี  15 กรก                                                      

ฎาคม โดยจะเป็นการออกทัวร์คอนเสิร์ต

ครั้งแรกของเขาในรอบกว่า 5 ปี แต่

งานน้ีจะเป็นอีเวนต์ท่ีแบนการโทรศัพท์

มือถือเด็ดขาด

นักดนตรีรุ่นใหญ่ วัย 81 เตรียม

ขึ้นทำาการแสดง 9 วัน ในเดือนตุลาคม

ของปีนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการทัวร์รอบ

โลกของ Rough and Rowdy world tour 

ท่ีเร่ิมมาต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนปีท่ีแล้ว

การทัวร์คอนเสิร์ตคร้ังน้ีเพ่ือสนับ  

สนุนอัลบ้ัมล่าสุด ภายใต้ชื่อเดียวกันจะมี

กระเป๋า Yondr ท่ีนิยมใช้กัน สำาหรับเก็บ

สมาร์ทโฟนและให้ล็อกไว้จนกว่าจะจบ

คอนเสิร์ต

สำาหรับเวิลด์ทัวร์ เลกในสหราช

อาณาจักร จะเร่ิมต้นด้วย 4 คืน ท่ีลอน 

ดอน พัลลาเดียม ระหว่าง 19-24 ตุลา 

คม จากนั้นก็จะเดินทางไปแสดงที่มอ

เตอร์พอยต์ อารีนา ในคาร์ดิฟฟ์ วันท่ี                                              

26 ตุลาคม ตามด้วยโบนัส อารีนา ในฮัลล์                                                       

วันที่ 27 ตุลาคม และมอเตอร์พอยต์ อา                                                        

รีนา ในนอตติงแฮม วันที่ 28 ตุลาคม 

จากน้ันก็จะไปจบท่ีเอสอีซี อาร์มา                                         

ดิลโล ในกลาสโกลว์ 2 ครั้ง ในวันที่ 

30-21 ตุลาคม

เห็นคิวน่าเหนื่อยขนาดนี้ รู้หรือ

ไม่ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เขาขึ้นทำา 

การแสดงคอนเสิร์ตไปมากถึง 74 ครั้ง

ทั่วสหรัฐ.

‘บ็อบ ดีแลน’ทัวร์ยูเคในรอบ5ปีสั่งแบนมือถือ

ข้ึนท่ีลอนดอน, คาร์ดิฟฟ์, ฮัลล์, นอตติงแฮม 

และกลาสโกว์ ในระยะเวลา 2 สัปดาห์

กำาหนดวันทำาการแสดงได้รับการเปิด                                                              

เผยออกมาแล้วเมื่อเช้าวันพุธที่ผ่านมา                                                     

ก่อนหน้าท่ีจะเปิดจำาหน่ายต๋ัวในวันศุกร์ ซ่ึง

มีข้อความระบุว่าไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ระ 

หว่างการแสดง

ตามที่มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 

โชว์จะเป็น non-phone events โดยผู้

เข้าชมจะต้องเก็บอุปกรณ์ของตนไว้ ใน

ประสบการณ์แรก‘รถถัง’ 

เผยแพร่มวยไทยในสหรัฐ
อเป็นอีกหนึ่งนักมวยไทยระดับ

ท็อปที่สร้างชื่อให้เป็นที่รู้จักทั่ว

อเมริกาอีกครั้ง สำาหรับ “รถถัง 

จิตรเมืองนนท์” แชมป์โลก ONE มวยไทย

รุ่นฟลายเวต ที่ได้มีโอกาสเผยแพร่วิชา

มวยไทยบนแผ่นดินลุงแซมเมื่อสัปดาห์ที่

ผ่านมา

ก่อนหน้านี้มีนักกีฬาชื่อดังในสังกัด

วัน แชมเปียนชิพ หลายคน ทั้ง ซุปเปอร์

บอน สิงห์มาวิน, เพชรทนง เพชรเฟอร์

กัส และซุปเปอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์มวยไทย 

ทำาหน้าที่วิทยากรเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้

ประจำาชาติไทยให้กับบรรดาแฟนคลับใน

อเมริกาได้เรียนรู้วิชาจากต้นตำารับขนาน

แท้อย่างใกล้ชิด

รวมถึงล่าสุดรถถังก็ ได้ตามรอย

เพื่อนร่วมสังกัด ONE เหินฟ้าไปเปิด

สัมมนามวยไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งผลตอบ

รับก็ดีเกินคาด เมื่อมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา

อย่างคับคั่งตลอด 7 วัน ทั้งในเท็กซัสและ

นิวยอร์ก ซึ่งกำาปั้นวัย 24 ปีจากพัทลุงก็ได้

ถ่ายทอดทักษะพื้นฐานมวยไทยที่ถูกต้อง

แบบไม่มีกั๊ก

“นี่ถือว่าเป็นการไปสัมมนามวยไทย

ในต่างประเทศของผมครั้งแรกครับ ก็ตื่น

เต้นนิดหน่อยครับ เพราะมันเป็นประสบ 

การณ์ที่แตกต่างจากการชกมวย แถมผล

ตอบรับก็ค่อนข้างดี ผมก็ไม่คิดว่าคนที่นี่จะ

ชอบเรามากขนาดนี้ แต่ละยิมที่มีคนเข้า

ร่วมไม่ต่ำากว่า 60 คน”

“ผมพยายามถ่ายทอดทุกอย่างที่

เกี่ยวกับมวยไทยให้ได้มากที่สุดครับ รวม

ถึงพยายามอธิบายให้เขาเปลี่ยนความคิด

ด้วยว่า การจะเป็นนักมวยอาชีพได้ต้องรู้

จุดที่สำาคัญที่สุดนั่นคือพื้นฐาน ถ้าเขาไม่                                                   

มีพื้นฐานที่ดีก็ไม่สามารถต่อยอดไปสู่เทค 

นิคต่างๆ ได้ เช่น เข่าลอย หรือการเตะ

ก้านคอ”

นอกจากนี้รถถังยังเผยอีกว่า รู้สึก

เซอร์ไพรส์และปลาบปล้ืมแบบสุดๆ ท่ีเห็น

แฟนมวยมะกันต้อนรับแบบอุ่นหนาฝา

คั่ง และในอนาคตหากมีเวลาเว้นว่างจาก

โปรแกรมการชกก็พร้อมเปิดรับทุกข้อเสนอ 

สำาหรับการเดินทางไปจัดสัมมนามวยไทย

ในต่างแดนครั้งต่อๆ ไป

“เรื่องที่รู้สึกเซอร์ไพรส์มากที่สุดก็

คือ ผมไม่คิดเลยว่าคนในอเมริกาจะให้การ

ต้อนรับมวยไทยดีขนาดนี้ครับ ถึงแม้เขา

จะเป็นชาวต่างชาติ               

แต่ก็รักและอยาก

สืบสานกีฬามวย 

ไทยของเราให้อยู่

ต่อไปนานๆ ก็เลย

ทำาให้ผมรู้สึกแฮปปี้

มากครับ”

“ส่วนในอนา                 

คตผมยังเปิดกว้าง

นะครับ สำาหรับการสัมมนามวยไทยในต่าง

ประเทศ แต่ต้องเป็นช่วงหลังจากชกเสร็จแล้ว

เท่าน้ัน ตอนน้ีก็มีหลายคนมาทาบทามเข้า

มาแล้วท้ังดูไบ ไอร์แลนด์ และอีกหลายๆ ท่ี 

ก็ต้องรอเวลาท่ีเหมาะสมอีกคร้ังครับ”

สำาหรับรถถังจะมีคิวพบกับ “ซาวาส 

ไมเคิล” ในการแข่งขันรอบตัดเชือกของสายเอ 

ในศึก ONE 161: อาเดรียโน vs ดิมิเทรียส 

II ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 ส.ค.นี้ โดยผู้

ชนะของคู่นี้จะเข้าสู่รอบชิงไปพบกับผู้ชนะ

ในสายบี ระหว่าง “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 

9” และ “วอลเตอร์ กอนซาลเวส” ต่อไป

แฟนๆ สามารถรับชมการถ่ายทอด

สดศึก ONE 161: อาเดรียโน vs ดิมิเทรียส                                                                 

II ผ่านทาง watch.onefc.com, แอป 

มือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE 

Championship, AIS Play (เฉพาะลูกค้า 

AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 08.00 น. และทาง

ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 นอกจากนี้ยังสามารถ

จองบัตรชมสดในสนาม ณ ประเทศ

สิงคโปร์ได้ที่ TICKETMASTER.SG.

ถื

“EAZY FM” และ “Universal 

Music Thailand” ชวนแฟนเพลง

ร่วมลุ้นเป็น 1 ใน 10 Lucky Fans 

ที่จะได้ Meet & Greet แบบกระทบ

ไหล่ใกล้ชิดกับ “Maximillian” ศิลปิน

หนุ่มหล่อสุดแซ่บจากประเทศเดน 

มาร์ก ท่ีบินตรงลัดฟ้ามาประเทศไทย

ปลายเดือนนี้ 

กติการ่วมสนุกง่ายๆ เพียง 1. 

กด Like & Share โพสต์กิจกรรม 

(พร้อมเปิดเป็นสาธารณะ) 2.คอม 

เมนต์ใต้ โพสต์ บอกเราว่า “คุณชอบ

เพลงไหนของ Maximillian และ 3.ถ้าได้ 

เป็น Lucky Fans จะนำาขนมอะไรมาฝาก

ศิลปิน เพราะอะไร”

โดยผู้ โชคดี 10 คนที่ได้รับคัดเลือก

จากคณะกรรมการจะได้รับสิทธ์ิเข้าร่วมงาน                                                            

“MAX MEETS ME” MAXIMILLIAN 

Exclusive Fan Meet และ “MAX SHOWS 

ME” MAXIMILLIAN 1st Ever Showcase 

in Thailand ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม

นี้

สามารถร่วมสนุกได้ต้ังแต่วันน้ีถึง 18 

กรกฎาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่ https://www.facebook.com/eazyfm/

posts/10159909012486745

interthaipost69@gmail.com

ชวนแฟนๆลุ้นMeet&Greetกับ‘Maximillian’ 

อาหารที่จะแนะนําในวันนี้ ผมเช� อวานักชิมทุกทานคงจะ

รูจักอาหารกินเลนๆ แตมีรสชาติอรอยที่เรียกกันวา เกี๊ยว

ซา กันเปนอยางดี วากันวาตนกําเนิดของเกี๊ยวซามาจาก

ประเทศจีนและไดแพรหลายไปยังหลายๆ ประเทศ ตั้งแต

ประเทศญี่ปุนรวมทั้งประเทศไทยของเราดวย

ผมเคยเขียนแนะนําใหทานผูอานไดทราบถึง

รานเกี๊ยวซา เชน รานเฟงจู-หมูเจริญ ที่อยูดานขางๆ 

โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน ดานทางลงทาเรือขาม

ฝากสี่พระยา เกี๊ยวซาที่นี่แปลกไมเหมือนใคร คือ เปน

เกี๊ยวซาหนาเปดมีหลายไสใหเลือก และอีกแหงก็คือราน

เจียวจือ เปนเกี๊ยวซาปกกิ่งตนตํารับจากประเทศจีนอยูที่

โครงการ Block 28 & Start Up Village ใกลตลาดสาม

ยานของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รานเกี๊ยวซาที่จะแนะนําในวันนี้ คือราน Teraoka 

Gyoza เปนรานเกี๊ยวซาที่เปดใหมไมเหมือนใคร เพราะ

เปนการรวมพลังครั้งแรกระหวาง Teraoka Gyoza ราน

เกี๊ยวซาแชมเปยน 7 สมัย จากเกี๊ยวซาสเตเดี้ยมประเทศ

ญี่ปุนกับเชฟกิ๊ก – กมล ชอบดีงาม ผูชนะเชฟกระทะ

เหล็ก สาขาอาหารจีนและเจาของรานอาหารจีนแตจิ๋ว

ระดับตํานาน เลิศทิพย ในโครงการพิเศษ Teraoka 

Gyoza x Chef Gigg ผสมผสานความอรอยของเกี๊ยวซาในสไตล

ไทย-จีน-ญี่ปุน โดยมีเมนูพิเศษสุดถึง 4 เมนู ที่ตองมาลิ้มลอง

มาถึงรานที่อยูดานหนาของ Tops Market จะพบรานที่มี

เชฟยืนประกอบอาหารตามสั่งใหได

ชมตอหนาตอตา บางเวลาอาจจะ

ตองยืนรอบางเพราะมีนักชิมรอคิว

ลวงหนา ประกอบทั้งมีที่นั่งไมมาก

นัก เม� อไดที่นั่งเรียบรอบแลวบน

โตะจะมีเมนูอาหารที่มีทั้งภาพและ

ราคาใหเลือกสั่งมาชิม แตมาถึงราน

ทั้งทีขอแนะนําใหสั่งเมนูที่เชฟกิ๊ก

จับมือกับทาง Teraoka ไดดัดแปลง

เมนูดั้งเดิมใหอรอยมากขึ้น เชน

Mala Cheese Gyoza เมนู

น้ีเปนการนําเมนูยอดนิยมตลอดกาล                                             

คือ Mertai Cheese Gyoza ของ

เชฟเทราโอกะ มาดัดแปลงในสไตล

ของเชฟกิ๊ก โดยการใชกุงลายเสือทั้งตัว ดานบนโรยดวยชีสเผา

พรอมซอสหมาลาสูตรลับเฉพาะ จะไดทั้งรสเผ็ดซาและความหอม

มันของชีสในคําเดียว โดยไมตองบรรยายถึง ความอรอยของกุง

ลายเสือทั้งตัววาจะมีรสชาติ

อรอยขนาดไหน

Hanetsuki Gyoza เมนู

นี้มาจากเมนูสุดฮิต เปดกะเพรา

กรอบ จากรานเลิศทิพยของ

เชฟกิ๊ก ที่มีความแซบจัดจาน

แบบไทยๆ ใครไปใครมาราน

เลิศทิพยตองสั่งเมนูนี้มาชิม นํา

มายัดเปนไสเกี๊ยวซาปรุงรสดวย

พริก 4 ชนิด เพิ่มความอรอย

ของเกี๊ยวซาดวยแปงทอดกรอบ

อยูดานบน เวลากินจะไดรสชาติ

แบบไทยแตมีกลิ่นอายของจีน 

แปลกอรอยดีครับ

Dinosaur Ramen เมนูนี้เปนราเมงที่ผสมผสานทั้งของ

ไทย-จีน-ญี่ปุน จะเปนเหมือนกวยเตี๋ยวเรือที่หอมอรอยดวยซุป

เขมขนจากกระดูกไกและซี่โครงหมูที่เคี่ยวจนไดที่จะไดกลิ่นหอมๆ 

จากพริกคั่วและน้ํามันงาดําคั่ว ที่สําคัญคือ จะท็อปปงดวยซี่โครง

หมูยักษที่เนื้อนุมรอนจากระดูก คอยๆ นั่งแคะเนื้อจากซี่โครงยักษ

ตักน้ําซุปและเสนรวมทั้งไขตมเขาปากก็จะมีความสุขอยางลน

เหลือแลวครับ

ปดทายดวย Tori Karaage Mapo Don เปนขาวหนามา

โผวโตวฟู ซึ่งเปนหนึ่งในเมนูอาหารจีนยอดนิยมในสไตลเสฉวน 

ดวยเตาหูปรุงในซอสหมาลา มีรสชาติเผ็ดรอนแตไมมากนัก ดาน

บนขาวนี้จะมีสะโพกไกคาราเกะชิ้นโตๆ นุม อรอยแบบเต็มตํา 

เพียงแคนี้ก็จะอิ่มจนจุกเชียวครับ

นอกจากที่เซ็นทรัลลาดพราวแลว Teraoka Gyoza ยังมี

สาขาอีกแหงอยูที่สยามพารากอน ชั้น G ใหไดเลือกชิมอีกดวย

ครับ

ชิมเกี๊ยวซาแปลก อรอยที่ราน 
Teraoka Gyoza  

เซ็นทรัลลาดพราว

ช� อราน Teraoka Gyoza

สถานท่ี เซ็นทรัล ลาดพราว รานอยูที่บริเวณชั้น G ของหาง บริเวณหนา Top Supermarket เปดบริการ

ทุกวัน โทรศัพท 06-2226-4555
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11บันเทิงไทย

นแท่นเป็นนางเอกแถวหน้า

ของทางช่อง 8 อีกคน สำาหรับ

สาวหน้าสวย เทียน-อัจฉรี บัว

เขียว ล่าสุดกับผลงานละคร เล่ห์

ลุนตยา กำาลังออกอากาศอยู่ทุกวันจันทร์-

พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. แถมเป็นบทท่ี

เป็นกุญแจสำาคัญไขความลับของเรื่องท่ีถูก

ปกปิด และเจ้าตัวก็กำาลังจะมีผลงานด้าน

การแสดงต่อเนื่องอีก 2 เรื่องอย่าง ศึก

เสน่หา ไกรทอง-ชาละวัน และตะนาวศรี 

แต่กว่าจะมีผลงานโลดแล่นบน

หน้าจอ ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยถอดใจ ท้อ

กับการแสดงจนอยากขอโบกมืออำาลา

วงการมาแล้ว “ใช่ค่ะ ก่อนหน้านี้เครียด

มาก เพราะเคยกลับมานั่งคิดว่าตัวเราเอง

เหมาะกับเป็นนักแสดงแล้วจริงๆ หรือ

ขึ้

เปล่า (ทำาไมคิดแบบนั้น มีคนมาต่อว่า

เหรอ?) ไม่ถึงขนาดต่อว่า แต่เขาก็ติชม

เรา แต่จริงๆ บวกกับที่เราเป็นคนจริงจัง

มากๆ กับการทำางาน เรารู้สึกกดดันตัว

เองจนเครียด กลับไปบ้านนั่งร้องไห้ตลอด 

พูดกับตัวเองทุกวันว่าเราเหมาะจริงๆ ไหม 

เพราะตอนนั้นด้วยความที่เราเข้ามาใหม่ 

เราคิดว่าเราทำาดีแล้ว แต่พอมาดูกับตัว

วงการมา แล้วบทมันฉีกคาแรกเตอร์

เรามาก ช่วงนั้นเลยทำาให้เรากดดัน                           

ตัวเองค่ะ (เห็นบอกว่าต้องขอบคุณ

คนที่ติชมเรา เปลี่ยนแพชชั่น?) 

เอาจริงๆ สำาหรับคนอื่น เทียน

ไม่รู้เลยว่าคิดอย่างไรกับเรื่อง

คนชอบติ ชอบว่าเรา แต่สำาหรับ

เทียนมันคือการที่เราเอาคำาติมา

ย้อนดูตัวเอง และเทียนเองก็

พยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นจาก

คำาติเหล่านั้น ถือเป็นการพัฒนา

ตัวเองของเทียนในการ

ทำางานมากขึ้นเลย เทียน

ต้องขอบคุณพวกเขา

มากจริงๆ สำาหรับ

เรื่องนี้”.

มันก็ไม่ดีสักที เลยเครียดจนคุณแม่บอก

เป็นภาษาเหนือว่าเราบ้า 

(ตอนนี้ความรู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหม?) 

ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว ด้วยความที่เราเพิ่งเข้า

‘SUPER JUNIOR’ครองอันดับ1 

บนชาร์ตiTunes25ประเทศทั่วโลก

ตำานานแห่งเคป๊อป 

SUPER JUNIOR (ซูเปอร์

จูเนียร์) แสดงความเชื่อ

มั่นที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพร้อม

ตอกย้ำาเส้นทางของ SUPER 

JUNIOR ที่ยังคงเหมือนเดิม

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 

ผ่านอัลบั้มเต็มชุดที่ 11 The 

Road : Keep on Going 

เริ่มต้นด้วยอัลบั้มเต็มชุด

ที่ 11 Vol.1 The Road : 

Keep on Going (เดอะ โรด 

: คีพออน โกอิ้ง) พร้อม 5 

เพลงใหม่ที่สร้างสรรค์ออก

มาเป็นอย่างดี

โดย 5 เพลงนี้นำา

เสนอเรื่องความรักแบบ

ผู้ใหญ่ผ่านมุมมองและแนว

เพลงต่างๆ ได้แก่ เพลง

ไตเติล Mango (แมงโก้) 

แนวฟังกี ป๊อป ที่มีเบส

หนักเป็นจังหวะและเสียง

สังเคราะห์ ในเนื้อเพลงเผย

คำาสารภาพอันแสนหวาน

เกี่ยวกับความปรารถนาที่

จะเป็นโอเอซิส เพื่อเติม

เต็มความรักให้กับคนที่

เหน็ดเหนื่อยจากการตาม

หาความรัก, Don’t Wait 

เพลงที่ถูกปล่อยออกมา

เป็น Pre-release ถ่ายทอด

เรื่องราวของคนที่เตรียมจะ

สารภาพ, My Wish เพลง

ที่ผสมผสานกับเสียงร้อง

อันหลากหลาย, Everyday 

เพลงรักที่น่าหลงใหลและ

ติดหู และ Always เพลงที่อบอุ่น

สดชื่นที่จะทำาให้ทุกคนมีช่วงเวลาอัน

เหมือนฝัน

อีกทั้งหลังจากที่อัลบั้มชุดนี้

ปล่อยออกมาเมื่อ 12 กรกฎาคมที่

ผ่านมา ก็สามารถครองอันดับ 1 บน

ชาร์ต Top Albums ของ iTunes ได้ 

เตรียมโชว์สุดอลังการตระการตา พร้อม

แสดงเพลงจากอัลบั้มใหม่เป็นครั้งแรก

ในประเทศไทย ในคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ

ครั้งที่ 9 SUPER JUNIOR WORLD 

TOUR-SUPER SHOW 9 : ROAD in 

BANGKOK ในวันเสาร์ที่ 30 (เวลา 

18.00 น.) และอาทิตย์ที่ 31 (เวลา 16.00 

25 ประเทศทั่วโลก เช่น ประเทศไทย, 

บราซิล, ชิลี, โคลอมเบีย, เอกวาดอร์, 

กัวเตมาลา, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, 

ญี่ปุ่น, มาเก๊า, มาเลเซีย, เม็กซิโก, 

ซาอุดีอาระเบีย, สิงคโปร์, ตุรเคีย, สหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ ฯลฯ

นอกจากนี้ SUPER JUNIOR ยังได้

น.) กรกฎาคม 2565 ณ อิมแพ็ค อารี

น่า เมืองทองธานี โดยสามารถซื้อบัตร

คอนเสิร์ตได้แล้ววันนี้ ทางเคาน์เตอร์

เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven หรือร้านค้า

ที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสกว่า 

13,250 สาขาทั่วประเทศ และเว็บไซต์ 

allticket.com/event/SUPERSHOW9

สกายบ็อกซ์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ฯ 

บริษัทบริหารศิลปิน-นักแสดง จากการ

จับมือของ 2 บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงการ

เอนเตอร์เทนเมนต์เมืองไทย บริษัท เวิร์ค

พอยท์ฯ และบริษัท เอ็ม พิคเจอร์สฯ ร่วม

กับบริษัท ดรีมบอกซ์ แอคติ้ง สตูดิโอฯ 

เปิดโรงเรียนสอนการแสดงหลักสูตรมือ

อาชีพ Finale Academy (ฟินาเล่ อะคา

เดมี) โดยวิรัตน์ เฮงคงดี ตัวแทนจาก   

สกายบ็อกซ์ฯ 

เผยว่า 

“ศิลปิน

นักแสดงใน

บ้านเราส่วน

ใหญ่มักไป

ฝึกหัดการ

แสดงเอาจาก

การทำางาน

จริง หรือเทก

คอร์สการ

แสดงระยะสั้น

ก่อนทำางาน 

ซึ่งต่างจาก

ศิลปินนัก

แสดงในต่าง

ประเทศที่มัก

จะเรียนจบ

จากโรงเรียน

ที่สอนการ

แสดงโดย

เฉพาะ บ้านเราโรงเรียนการแสดงที่

สอนหลักสูตรการแสดงอย่างจริงจังมัก

จะอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก จึงน่าจะ

เป็นเรื่องที่ดีที่จะมีโรงเรียนการแสดงที่มี

หลักสูตรอย่างจริงจัง รอบด้าน ใช้เวลา

เรียนและขัดเกลาอย่างไม่เร่งรีบ สำาหรับ

กลุ่มเป้าหมายคือ ทุกคนที่ต้องการมีความ

รู้และทักษะในการแสดง ไม่ว่าจะเด็กหรือ

ผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยากทำางานใน

ด้านนี้ หรือเป็นนักแสดงอยู่แล้ว และ

อยากเพิ่มเติมความรู้ นอกจากหลักสูตร

ระยะยาวแล้ว เรายังมีคอร์สพิเศษต่างๆ 

ที่มุ่งไปเฉพาะด้านอีกมากมาย”  

ด้านครูเอื้อ-เอื้ออาทร วงศ์ศิริ เป็น

ผู้ก่อตั้งบริษัท ดรีมบอกซ์ แอคติ้ง สตูดิ

โอฯ เผยว่า “Finale Academy มีหลักสูตร

การสอนที่ยังไม่มีใครทำา เราออกแบบ

หลักสูตรการแสดงภาคปฏิบัติที่เน้นให้

ผู้เรียน

สนุก ตื่น

เต้น ท้าทาย 

เอาชนะตัว

เอง และ

ต้องเอา

จริงเอาจัง 

เหมือนเป็น

โรงเรียนฝึก

ทักษะอาชีพ

เฉพาะทางที่

จะต้องเรียน

วิชาการ

แสดง

ทั้งหมด 3 

ระดับ โดย

จะประมวล

ผลสัมฤทธิ์

ในคลาสทุก

ระยะและวัด

ประสิทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ในทุกเทอม พร้อมทั้ง

มีจัดโชว์เคสที่เป็นการทำางานภาคสนาม

ประจำาปีสำาหรับชั้นเรียนทุกระดับ เพื่อ

พบปะผู้จัด ผู้ผลิตละคร และภาพยนตร์ 

พร้อมทั้งคนในวงการบันเทิง ตอนนี้ ได้

เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้ววัน

นี้ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Line @

finale_academy และโซเชียลทุกช่อง

ทาง เพียงพิมพ์ finale_academy”.

‘สกายบ็อกซ์ฯ’จับมือ‘ดรีมบอกซ์ฯ’

เปิดโรงเรียนสอนการแสดงโดยมืออาชีพ 

‘เทียน’ท้อจนเกือบถอย 

เคยโดนคนในวงการดูถูก



12 ขาวประชาสัมพันธ

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำาเนินการวางและจัดทำาผังเมืองรวมชุมชน

เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ในท้องท่ีเทศบาลตำาบลเกาะสีชัง อำาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

โดยจะปิดประกาศร่างผังเมืองรวม ประกอบด้วยข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

แผนที่ แผนผัง รายการประกอบแผนผัง และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี สำานักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดชลบุรี สำานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สำานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี 

สาขาศรีราชา ท่ีว่าการอำาเภอเกาะสีชัง ท่ีทำาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำานักงาน

เทศบาลตำาบลเกาะสีชัง และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

(www.dpt.go.th) เว็บเพจของสำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี 

(https://pvnweb.dpt.go.th/chonburi) ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

จึงขอเชิญชวนประชาชนไปตรวจดูรายละเอียดดังกล่าวโดยเข้ามามีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับผังเมืองรวมดังกล่าว สำาหรับ

รายละเอียดจะชี้แจงในวันรับฟังความคิดเห็น ซึ่งจัดให้มีการประชุมในวันที่ 

๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการ ๑ เทศบาลตำาบล

เกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี 

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในท้องที่ดังกล่าวเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

และปรึกษาหารือ ในวัน เวลา และสถานที่ ตามที่กำาหนดและสามารถแสดง

ความคิดเห็นเป็นหนังสือไว้ ต้ังแต่วันท่ี ๓ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้มีผลเก่ียวกับ

สิทธิของตนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการยื่นคำาร้องขอให้แก้ไข เปล่ียนแปลง หรือ

ยกเลิกข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในขั้นตอนการปิดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า

เก้าสิบวันตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒

     

 

                               (นายพรพจน์  เพ็ญพาส)

                           อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 

โดยศูนยขอมูลเกษตรแหงชาติ (NABC) ได

เปดตัวระบบและการอบรม เร� อง “ระบบ

ติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับ

จั งหวั ดและระบบคาดการณผลผลิ ต ”                 

พรอมทั้งสรางความรับรูและความเขาใจ 

รวมทั้งหารือถึงแนวทางตอยอดความรวมมือ

กับหน�วยงานตาง ๆ ในอนาคต เพ� อนําขอ

เสนอแนะที่ ไดมาปรับปรุงการใชงานระบบ

ติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรตอไป โดย

ไดรับเกียรติจาก ดร.ทองเปลว กองจันทร 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประธาน

เปดงาน ณ หองประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 อาคาร

วิสัยทัศน สศก. 

โอกาสนี้ ดร.ทองเปลว กองจันทร 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกลาววา 

ภาคเกษตรไทย มีความสําคัญ ตอเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศอยางมาก เน� องจาก

มีจํานวนแรงงานในภาคเกษตรมากถึง 

12 ลานคน หรือรอยละ 32 ของผูมีงานทํา 

นับวาเปนแหลงรองรับแรงงานขนาดใหญ

ของประเทศและเปนแหลงรายไดสําคัญ

ของประชากร รวมทั้งมีเนื้อที่ใชประโยชน

ทางการเกษตรครอบคลุมถึงรอยละ 46 ของ

พ้ืนท่ีประเทศไทย และดวยเหตุท่ีเกษตรกรไทย

ยังมีอยูจํานวนมากและมีความเปราะบางสูง 

ภาครัฐจึงจําเปนตองใหความสําคัญในการ

พัฒนาภาคเกษตรอยางตอเน� อง การพัฒนา

ระบบฐานขอมูลเศรษฐกิจการเกษตรแบบลง

ลึกถึงระดับจังหวัดจึงเปนจุดเริ่มตนสําคัญ

ของระบบงาน Big Data ภาคเกษตร 

ระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ระดับจังหวัด นับเปนความรวมมือกันระหวาง 

สศก. และ ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) 

รวมถึงสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 

(สสน.) และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ซึ่งจะเปน

ชวนชอปอาหารอิตาลี      ลอเรนโซ กาลานติ เอกอัครราชทูตอิตาลีประจําประเทศไทย 

เปดงาน “Italian Food Showcase” ชวนชอปวัตถุดิบชั้นเลิศและผลิตภัณฑดานอาหารสงตรง

จากอิตาลี โดยมี ศุภวุฒิ ไชยประสิทธิ์กุล และ พลอยชมพู อัมพุช ใหการตอนรับ พรอมดวย 

จูเซปเป ลามัคเคีย, ณัฐศมน วงศกิตติพัฒน, พนิตตา ศรีสะอาด, ปวีณา ชิ้นศุภร  รวมงาน ณ 

กูรเมต มารเก็ต  สาขาพารากอน

อวดกรุงเทพฯ เมืองแหงคลอง :    เยาวลักษณ  พิมพะนิตย ผอ.สํานักงานประชาสัมพันธ 

สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร รวมกิจกรรม “อวดกรุงเทพฯ เมืองแหงคลอง” ภายใต โครงการ

กาวสูปที่ 50 กทม. โดยมีผูเขารวมกิจกรรม ประกอบดวย นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด กทม. 

ครู และเจาหนาที่ กทม. ตลอดจนส� อมวลชน จํานวนกวา 100 คน ณ สวนสันติชัยปราการ  

เขตพระนคร

ลด จริงไมหลอก    วรลักษณ ตุลาภรณ ประธานเจาหนาที่บริหาร กลุมการตลาด บจก.

เดอะมอลล กรุป  เปดงาน“BLACK KOOK KOOK KOO  ลด จริงไมหลอก” กิจกรรมมอบ

ความพิเศษใหกับนักชอป ตอนรับการเปดประเทศเต็มรูปแบบ โดยมี พงศรินทร กอเจริญ 

ธนวรรณ เจียระนันท , รัชดา พุมสุวรรณ, พรรณทิพย  ลีตะชีวะ, กฤษฏ  อํานวยเดชกร และ  

พุฒิพงศ อัสสรัตนกุล รวมงาน ณ เดอะมอลลไลฟสโตร งามวงศวาน   

สศก. Kick off เปดตัว ‘ระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด ยกระดับระบบคาดการณผลผลิต ดวย Big data

เครื่องชี้ เศรษฐกิจภาคการเกษตรไทยที่

สําคัญ ในการบูรณาการขอมูลขนาดใหญ 

(Big Data) มาใชวิเคราะหเชิงลึกเพ� อคาดการณ

และติดตามผลผลิต แบบ near real time ซึ่ง

สามารถติดตามสถานการณการเพาะปลูก

สินคาเกษตรทั้งภาพรวมระดับประเทศและ

ระดับจังหวัด  สามารถระบุพื้นที่ที ่เกิด

สถานการณหรือการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่

กระทบตอการผลิตสินคาเกษตร อาทิ ภัย

ธรรมชาติ และยังสามารถคาดการณแนวโนม

การผลิตรายพื้นที่ไดอีกดวย

นอกจากนี้ ทาง สศก. และ ธปท. ยัง

ไดรวมกันยกระดับเทคนิคการพยากรณ โดย

พัฒนาแบบจําลองพยากรณผลผลิตขาว

นาปรังในระดับจังหวัด โดยใช Machine 

Learning ซ่ึงวิเคราะหขอมูลผลผลิตจาก สศก. 

ภาพถายดาวเทียมพื้นที่เพาะปลูกและความ

สมบูรณของพืชจาก GISTDA และการ

พยากรณอากาศระยะกลางของ สสน. เพ� อ

เพิ่มความแมนยําของการพยากรณผลผลิต 

และนําผลที่ ไดจากแบบจําลองมาใชในฐาน

ขอมูลภาคเกษตรระดับจังหวัด กอนที่จะ

ประมวลผลขึ้น เปนขอมูลภาคเกษตรระดับ

ประเทศ 

“ระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจระดับ

จังหวัดและระบบคาดการณผลผลิต นับเปน

อีกหนึ่งความสําเร็จ ที่กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ และหน�วยงานภาคี ไดรวมกัน

พัฒนาเครื่องชี้ เศรษฐกิจภาคการเกษตร

ของประเทศไทย ที่สามารถกาวทันตอการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตามบริบทตางๆ 

ของโลก พัฒนาการบริหารจัดการเศรษฐกิจ

การเกษตรตั้งแตระดับภูมิภาค สงผลใหภาค

รัฐสามารถขับเคลื่อนนโยบายและบรรลุ

วัตถุประสงคตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

และนําพาภาคกษตรไทยเขาสูยุคดิจิทัล 

พัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน” ปลัดกระทรวง

เกษตรฯ กลาว

ดานนายฉันทานนท วรรณเขจร เลขาธิการ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กลาว

วา สศก. ในฐานะหน�วยงานที่มีภารกิจ

ในการจัดทําระบบขอมูลภาคเกษตรได ให

ความสําคัญกับการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

เพื่อสนับสนุนการทํางานของเกษตรกรให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน จึงประสานความรวมมือ

กับหน�วยงานทุกภาคสวนที่มีศักยภาพ เพ� อ

รวมกันพัฒนาระบบขอมูลภาคเกษตรใน

ระดับพื้นที่ เช� อมโยง และพัฒนาจนเกิด 

“ระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ระดับจังหวัดและระบบคาดการณผลผลิต” 

โดยนําจุดแข็งและความชํานาญของแตละ

หน�วยงาน ไดแก การคาดการณและติดตาม

สถานการณน้ําและสภาพอากาศของ สสน. 

การประมวลผลภาพถายดาวเทียมในการ

ติดตามภาวะการผลิตสินคาเกษตรของ 

GISTDA การจัดทําสถิติและติดตามภาวการณ

ผลิตภาคเกษตรในระดับพื้นที่ของ สศก. และ

การประมวลผลวิเคราะหขอมูลเศรษฐกิจของ 

ธปท. มาใชในการพัฒนาระบบติดตามภาวะ

เศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัดและระบบ

คาดการณผลผลิตใหมีความรวดเร็ว แมนยํา 

และครอบคลุมพื้นที่ในระดับจังหวัด

สําหรับกระบวนการทํางานของระบบ

ติดตามฯ สศก. โดย ศูนยขอมูลเกษตรแหงชาติ 

และ สศท. 1-12 จะนําเขาขอมูล ตรวจสอบ 

ประมวลผล และเผยแพรขอมูล โดยทาง ธปท. 

จะสนับสนุนการพัฒนาระบบ และแนะนํา

การปรับปรุงดัชนีโดยมีการประมวลผลและ

จัดเก็บในฐานขอมูล (Database) พรอมกับ

คํานวณดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรดวยวิธีการ

จัดทําดัชนีแบบลูกโซ (Chain Index) และ

แสดงผลในรูปแบบของ Data Visualization โดย

การแสดงผล Dashboard ในระบบติดตามฯ 

ใหสามารถแสดงผลไดทั้งในระดับประเทศ 

ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด ซึ่งขอมูล

จากดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรจะเปนขอมูล

สําคัญในการวางแผนเศรษฐกิจการเกษตร

ระดับจังหวัด รวมถึงการเตือนภัยเศรษฐกิจ

ในพื้นที่อยางทันทวงที

“ผลสํ า เร็ จของการพัฒนาระบบ

ติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรและระบบ

คาดการณผลผลิต นอกจากจะทําใหมีขอมูล

คาดการณผลผลิตที่แมนยํา วางแผนการผลิต

ไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังเพิ่มขีดความ

สามารถในการแขงขันของภาคเกษตรไทย 

รวมถึงหน�วยงานภาครัฐที่เกี่ยวของสามารถ

นําขอมูลไปใช ในการวางแผนปรับสมดุล

อุปสงคและอุปทานในระดับพื้ นที่ ได มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน การเติมการกระจาย

สินคาออกจากพื้นที่ที่มีแนวโนมเกิดปญหา

สินคาเกษตรลนตลาด ซึ่ง สศก. ในฐานะ

หน�วยงาน ‘เนวิเกเตอรเศรษฐกิจการเกษตร’ 

พรอมที่จะรวมมือกับทุกภาคสวน พัฒนา 

เช� อมโยง และแลกเปลี่ยนขอมูล เพ� อตอยอด

การพัฒนาภาคเกษตรของไทยใหเทาทันตอ

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให

เกษตรกรสามารถนําไปใชประโยชนในการ

วางแผนการผลิต และรับทราบการเตือนภัย

เศรษฐกิจในพื้นที่อยางทันทวงที” เลขาธิการ 

สศก. กลาว

สรางบุญ บํารุงพระพุทธศาสนา     ประจักษ - ละออ ตั้งคารวคุณ ถวายเงินจํานวน 

5,000,000 บาท เพ� อรวมสมทบทุนการกอสรางพุทธวิหารปากชองเขาใหญ เปาซานซ� อ สาขา

ท่ี 2 ของอารามวัตรมหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย โดยมี พระอาจารยวิศวภัทร มณีปทมเกตุ 

เปนผูรับมอบ ที่อารามจีนปากชองเขาใหญ จ.นครราชสีมา

สังสรรค วปรอ.366   คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ รองประธานกรรมการบริหาร กลุม

โรงแรมมณเฑียร รวมจัดงานเลี้ยงสังสรรค และอวยพรวันคลายวันเกิดเพ� อน ๆ นักศึกษา

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน 366 พรอมคูสมรส โดยมีเพ� อนรวมรุน อาทิ พล.อ.อ.เกษม 

อยูสุข วันนิวัติ ศรีไกรวิน ศิรินันท ศันสนาคม และ หาญ เชี่ยวชาญ มารวมงานอยางอบอุน 

ณ หองเจาพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด

การลงนามดําเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตมันสําปะหลังของ

สหกรณ ภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือเอ็มโอยู( MOU )ซื้อ – 

ขาย ผลผลิตการเกษตร ระหวางสหกรณกับผูประกอบการ มัน

สําปะหลัง ในรูปแบบพันธสัญญา ภายใตกลไกตลาดนําการผลิตของ” 

กําแพงเพชรโมเดล” ตามโครงการจัดการผลผลิตเพ� อยกระดับรายได

เกษตรกรอยางยั่งยืนที่มี ระยะเวลาขับเคล� อนโครงการ 3 ป เริ่ม

ต้ังแตฤดูการผลิตป 2564/65 ถึงป 2566/67 เร่ิมปรากฎเห็นเปนรูปธรรม  

หลังสํานักงานสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร กรมสงเสริมสหกรณ 

รวมกับสหกรณนิคมนครชุม จํากัด จังหวัดกําแพงเพชร จัดพิธีมอบ

เงินชวยเหลือคาขนสงแกเกษตรกรสมาชิกผูปลูกมันสําปะหลัง 

ตามโครงการจัดการผลผลิตเพ� อยกระดับรายไดเกษตรกรอยางยั่งยืน 

ปการผลิต 2564 / 65 เม� อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผานมา จํานวน 

311 ราย รวมเปนเงินทั้งสิ้น 588,127 บาท เพ� อสรางแรงจูงใจให

สมาชิกสหกรณและเกษตรกร ในการรวมทําธุรกิจกับสหกรณ อีกทั้ง

เปนการชวยเหลือเกษตรกรดานการลดตนทุนในการขนสงผลผลิต

การเกษตรอีกดวย 

“เปนปแรกที่สหกรณ ไดชวยเหลือคาขนสงแกสมาชิกผูปลูก

มันสําปะหลังตันละ 30 บาท พอดีทางธกส.มีโครงการเงินกูดอกเบ้ียตํ่า  

ในโครงการจัดการผลผลิตเพ� อยกระดับรายไดเกษตรกรอยางยั่งยืน

ของรัฐบาล ทางสหกรณก็เลยกูมาเพ� อนํามาเปนคาใชจายในสวนนี้

ใหกับสมาชิกเพ� อชวยเหลือเขาในภาวะวิกฤติ”

นางสมควร ชมเชย ผูจัดการสหกรณนิคมนครชุม จํากัด 

เจาของรางวัลสหกรณดีเดนแหงชาติประเภทสหกรณนิคม 5 ปซอน 

(ป2541-44 และ2564) กลาวถึงการชวยเหลือคาขนสงแกเกษตรกร

สมาชิกผูปลูกมันสําปะหลัง ภายใต โครงการจัดการผลผลิตเพ� อยก

ระดับรายไดเกษตรกรอยางยั่งยืนในฤดูกาลผลิตป 2564/65 ที่รัฐบาล

ใหการสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ําใหกับสถาบันเกษตรกรในการชวย

เหลือเกษตรกรสมาชิก โดยความรวมมือ 3 ฝาย ภายใตบันทึกขอ

ตกลงความรวมมือเอ็มโอยู( MOU )ซื้อ – ขาย ผลผลิตการเกษตร  

ประกอบดวย สหกรณนิคมนครชุม จํากัด สํานักงานธกส.จังหวัด

กําแพงเพชรและหจก.เค พี กรุป ซึ่งสหกรณฯจะเปนผูรวบรวม

ผลผลิตจากสมาชิกสงใหกับ หจก.เค พี กรุป โดยการสนับสนุนแหลง

ทุนจากธกส.

อยางไรก็ตามการรวบรวมผลผลิตมันสําปะหลังของสหกรณ

สหกรณนิคมนครชุม กําแพงเพชร เดินหนาชวยเหลือสมาชิก คืนกําไรเกษตรกรปลูกมันในรูปแบบ “คาขนสง”

นิคมนครชุม จํากัดในฤดูกาลการผลิตป 2564/65 นี้ 

สหกรณฯสามารถรวบรวมผลผลิตมันสําปะหลังจาก

สมาชิกและเกษตรกร 469 ราย จํานวน 37,725 ตัน 

มูลคา 159 ลานบาท โดยใชเงินทุนของสหกรณเอง และ

เงินทุนจากภาครัฐ ตามโครงการจัดการผลผลิตเพ� อยกระดับ

รายไดเกษตรกรอยางยั่งยืน ปการผลิต 2564 / 65  และ

มีสมาชิกที่ ไดรับการชวยเหลือคาขนสงจํานวน 311 ราย 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 588,127 บาท จากผลผลิตจํานวน 

30,614 ตัน มูลคา 70 ลานบาท    

“นอกจากสมาชิกจะไดเงินปนผลตามปกติแลว ปนี้

เปนปแรกท่ีเราเพ่ิมใหอีกตันละ 10 บาทเปนคาขนสง เฉพาะ

สมาชิกที่เขารวมโครงการฯ เพราะปกติทุกปที่ผานมาเงิน

สวนนี้เกษตรกรจะเปนผูออกเอง”นางสมควรเผย พรอม

ระบุวาเปนเงินที่สหกรณฯกูมาจากธกส. เปนเงินกูดอกเบี้ย

ตํ่าท่ีไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล และเปนคร้ังแรกท่ีจาย 

เพราะปกติจะจายคืนเงินปนผลตอนปดบัญชีเทานั้น  

ปจจุบันสหกรณนิคมฯมีสมาชิกกวา 1,400 คน 

ที่ยึดอาชีพปลูกมันสําปะหลังจํานวนทั้งสิ้น 60,000 ไร 

แตละปเกษตรกรสมาชิก ไดผลผลิตมันสําปะหลังรวมแลว

ไมนอยกวา 100,000-200,000 ตัน ซึ่งสวนหนึ่งสหกรณ

นิคมรับซื้อที่ประมาณ 40,000 กวาตัน แลวแปรรูปเปน

มันเสนสะอาด พรอมสรางเครือขายกับสหกรณผูเลี้ยง

สัตวในจังหวัดตาง ๆ ไดนําไปเปนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว 

และสวนหนึ่งก็สงขายใหกับบริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจ

กลุมอาหารสัตว ซึ่งชวยเพิ่มมูลคาผลผลิตมันสําปะหลัง 

สามารถจําหน�ายไดในราคาดี สวนมันสําปะหลังที่ ไมได

แปรรูปเปนมันเสน ทางสหกรณจะรวบรวมสงขายใหกับ

ลานมันของเอกชน 

“ตอนนี้ ไมมีแลวมันสําปะหลังเก็บเกี่ยวหมดแลว 

เพราะเขาสูฤดูฝน  มันสําปะหลังปลูกปละคร้ังเร่ิมชวงฤดูฝน  

บางรายก็ปลูกไดตลอดทั้งป เพราะเขามีแหลงน้ํา รายไหน

ไมมีก็จะรอฤดูฝนอยางเดียว สวนพื้นที่ลุมต่ําน้ําทวมขัง

ปลูกมันไมได เราก็สงเสริมใหปลูกปาลมนํ้ามัน ปลูกพริกแทน 

”นางสมควร กลาว 

ขณะที่ นางสําราญ สุขขวัญ เกษตรกรผูปลูกมัน

สําปะหลัง หนึ่งในสมาชิกสหกรณนิคมนครชุม จํากัด ที่ได

รับเงินชวยเหลือคาขนสงครั้งนี้ กลาวดวยความดีใจ หลัง

ไดรับเงินชวยเหลือคาขนสงจํานวน 2,700 บาท จาก

พ้ืนท่ีปลูกท้ังหมด 50 ไร โดยใหผลผลิตเฉล่ียไรละ 8-10  ตัน 

หากปไหนฝนฟาดี ไมมีโรคระบาดก็จะไดผลผลิตอยาง

เต็มเม็ดเต็มหน�วย อยางปนี้พื ้นที่ปลูกมันสําปะหลังมี

ปญหาประมาณ 10 ไร  เน� องจากถูกน้ําทวมและเจอโรค

ใบดางระบาด ซึ่งก็ไดแจงไปทางเกษตรก็ไดคาชดเชย ไร

ละ1,900 บาท ไดเงินมาทั้งหมด 19,000 บาท หลังพื้นที่

ปลูก โดนน้ําทวมหัวเน�าใชการไมได สวนโรคใบดาง

ระบาดก็จะถอนทําลายทิ้ง 

“ราคามันปนี้ถือวาดีนะ ไดตันละสองพันสองสอง

พันสาม บวกกับที่สหกรณใหเพิ่มอีกตันละสามรอย  

ถึงปุยจะแพง แตขายไดราคานี้ก็อยูไดนะ” เกษตรกร

ผูปลูกมันสําปะหลังคนเดิมกลาวย้ํา

ดานนางสาวไพรินทร สุขเล็ก สหกรณจังหวัด

กําแพงเพชร กลาวถึงการมอบเงินชวยเหลือคาขนสง

แกเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังครั้งนี้วาเปนคืนกําไร

ใหกับสมาชิกสหกรณ ตามโครงการจัดการผลผลิตเพ� อ

ยกระดับรายไดเกษตรกรอยางยั่งยืน ปการผลิต 2564 

/ 65 ซึ่งเปนการนํารองเปนปแรกที่จังหวัดกําแพงเพชร 

โดยสํานักงานสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร กรมสงเสริม

สหกรณ รวมกับสหกรณนิคมนครชุม จํากัด และภาคี

เครือขายที่ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมกัน(MOU) 

ในรูปแบบพันธสัญญา ภายใตกลไกตลาดนําการผลิต

ของกําแพงเพชรโมเดล เม� อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565  

ซึ่งโครงการนี้จะเดินหนาตอไปอีก 3 ป โดยไปสิ้นสุดใน

ฤดูกาลผลิต ป 2566/67   

“ในสวนของเราสํานักงานสหกรณจั งหวัด

กําแพงเพชร จะดูแลในเร� องกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

ตาง ๆ  สวนตัวสหกรณเปนนิติบุคคล ที่ดูแลสมาชิกและ

เปนเจาของสหกรณ เราเปน แคพี่เลี้ยง โดยอํานาจการ

ตัดสินใจทุกอยางอยูที่คณะกรรมการบริหารสหกรณ 

สหกรณไหนคํานวณตนทุนแลวพอมีกําไร ก็อาจคืนกําไร

ใหกับสมาชิกไดในรูปแบบตาง ๆ อยางของสหกรณนิคม

นครชุมก็จะคืนในรูปแบบของคาขนสง” สหกรณจังหวัด

กําแพงเพชรกลาวทิ้งทาย
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

การแขงขันรถยนตทางเรียบ “โตโยตา 

กาซู เรซซ่ิง มอเตอรสปอรต 2022” เปดฤดูกาล

ประเดิมสนามแรก ณ ริมหาดบางแสน จ.ชลบุรี 

โดยรวมกับงาน บางแสน กรังปรีซ ครั้งที่ 14 

ที่ปรับถนนริมหาดบางแสนอันสวยงามใหเปน

สนามแขงขันรถยนตในรูปแบบสตรีทเซอรกิต 

โดยมี มร. โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการ

ผูจัดการใหญ บริษัท โตโยตา มอเตอร 

ประเทศไทย จํากัด พรอมดวย นายสนธยา 

คุณปลื้ม ประธานจัดการแขงขัน Bangsaen 

Grandprix 2022 และ นายภัครธรณ เทียนไชย 

ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี รวมเปดการแขงขัน

เม� อวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565 ที่ผานมา

โตโยตา กาซู เรซซิ่ง มอเตอรสปอรต 

2022 จัดข้ึนภายใตแนวคิด “Pushing the limit 

to race your ambition” น่ันคือการ “กาวขาม

ทุกขีดจํากัด ปลุกพลังนักสู ในตัวคุณ” ไปกับ

การพิสูจนท่ีสุดแหงขุมพลัง และท่ีสุดของสมรรถนะ

รถแขงโตโยตาอยางใกลชิด กับรายการแขงขัน

รถยนตทางเรียบ One Make Race ทั้ง 4 รุน 

New NT1100 หลังไดรับการเปดตัว

โดยไทยฮอนดาในงานบางกอกมอเตอร โชว

ที่ผานมา ไมใชแคเร� องของสมรรถนะเทานั้น 

แตในดานของดีไซนก็ไดรับการพูดถึงในวงกวาง 

จากความโดดเดนของตัวรถที่เขาตาคนทั่ว

โลกจนไดรับรางวัล Product Design Award 

จากเวทีระดับโลกอยาง Red Dot มาแลว 

และวันนี้เราจะมาเลาถึงที่มาของแรงบันดาล

ใจในการออกแบบรถรุนนี้ 

New NT1100 สปอรตทัวริ่ง มาพรอม

คอนเซปต “The New Touring Era” ผสาน

ความล้ําสมัย ความสุนทรีของการขับขี่ และ

ความสะดวกของการใชงานไวดวยกันได

อยางลงตัว โดยในสวนของการดีไซนตัวรถ

ไดรับความสําคัญใหตอบโจทยทั้งในเร� องของ

ความสวยงาม และความสบายในการขับขี่ 

เปดฤดูกาลแขงขันรถยนตทางเรียบ Toyota Gazoo Racing Motorsport 2022 กระหึ่มหาดบางแสน

ไดแก Yaris One Make Race / Corolla ALTIS 

GR Sport One Make Race / VIOS Lady 

One Make Race และ Hilux REVO One 

Make Race

เริ่มตนการแขงขันวันเมคเรซสุดมันส

สมการรอคอยดวยรุนไฮไลทของงาน ยาริส 

วันเมคเรซ กับ อีโค แฮทชแบ็ก รถยนตรุนใหม

ลาสุดในการแขงขันดิวิชั่น 1 และ ดิวิชั่น 2 

ที่ขับเคี้ยวกันอยางสนุกสนาน โดยไมมียอม

ออนขอใหกัน จบการแขงขันแชมปสนามแรก

ตกเปนของ “นรรัศมิ์ อภิวาท” หมายเลข 25 

ตามมาดวยอันดับที่ 2 “นิพิฐพนธ วัฒนานิตย” 

หมายเลข 39  และอันดับที่ 3 “อดิศักดิ์ ตั้งพูล

เจริญ” หมายเลข 26

ในขณะท่ีรุน “ยาริส วันเมคเรซ ดิวิช่ัน2”  

อันดับที่ 1 ตกเปนของ “สหรัฐ กั้วนามน”  

หมายเลข 41 โดยมี “นครินทร น่ิมนวล” หมายเลข 

20  ควาอันดับที่ 2 ใน

ขณะที่อันดับที่ 3 ตกเปน

ของ “อรรถพล อิทธิ

รัตนะโกมล” หมายเลข 54  

ผลการแขงขันรุน 

โตโยตา ยาริส วันเมค

เรซ ดิวิชั่น 2

ตอมาในรุน วีออส 

เลด้ี วันเมคเรซ กับเคร� องยนต 

1,500 ซีซี ที่ใหการตอบ

สนองท่ีดีในการขับข่ี โดยมี

นักแขงสาว มารี เบรินเนอร 

จาก Toyota Racing Star Team หมายเลข 

192 รวมลงสนาม จบการแขงขันผลปรากฎวา

อันดับท่ี  1  ตกเปนของ  “กมลชนก บุญครํ่า” 

หมายเลข 199 ตามมาดวยอันดับท่ี 2 “สิตาวีร ล้ิม

นันทรักษ” หมายเลข 193 และอันดับที่ 3 “ศิริ

ภากรณ แยบยนต” หมายเลข188

สนุกกันตอในรุน โคโรลลา อัลติส จีอาร 

สปอรต วันเมคเรซ ท่ีมาพรอมกับตัวถังท่ีมีความ

แข็งแกรงสูง และพลังของเคร� องยนต Dual 

VVT-i 1,800 ซีซี ตลอดจนโครงสราง TNGA 

ทามกลางการขับเคี้ยวที่ตองวัดกันทั้งความ

สามารถ สมาธิ และความอึด โดยไมมีใครยอมใคร 

ผลปรากฏวาแชมปสนามแรกตกเปนของ 

“ณดล วัฒนธรรม” หมายเลข 23 ตามมาดวย 

“เคนทาโร ชิบะ” หมายเลข 3 ปดทายการ

แขงขันสนามแรกดวยนักขับรุนใหญ ไฮลักซ รีโว 

วันเมคเรซ ซึ่งจะแสดงสมรรถนะความแกรง

NT1100 ดี ไซนสะกดทุกสายตา 

จนควารางวัล Red Dot

เริ่มจากไฟหนาและไฟทายที่มีความ

ล้ําสมัย โฉบเฉี่ยวคลองตัวดวยแฟริ่งที่เนน

เสนสายอันเฉียบคม และที่สําคัญที่สุดคือ

การออกแบบโดยคํานึงถึงหลัก Ergonomics 

Design เพ� อรองรับสรีระผูขับขี่ ใหไดรับ

ประสบการณที่ดีที่สุด ซึ่งถือเปนความทาทาย

ในการออกแบบท่ีทําออกมาไดอยางยอดเย่ียม 

New NT1100 เหมาะกับทุกการเดิน

ทางของสายทัวร่ิงยุคใหม ดวยพลังการขับเคล� อน

ขั้นสุดจากเคร� องยนตขนาด 1,100 ซีซี แบบ 

Parallel Twin สมรรถนะสูง สงกําลังดวย

ชุดเกียรอัจฉริยะ DCT 6 สปด มาพรอมรูป

แบบการขับขี่ใหเลือก 5 โหมด มั่นใจทุกครั้ง

ที่เปดคันเรงดวยระบบ HSTC ปองกันรถล� น

ไถลขณะขับขี่ พรอมระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติ Cruise Control หนาจอสัมผัสล้ํา

สมัยแบบ TFT Touchscreen ขนาด 6.5 นิ้ว 

รองรับการเช� อมตอกับสมารทโฟนดวยระบบ 

Apple CarPlay, Android Auto และ Bluetooth 

สําหรับผูที่กําลังมองหาประสบการณ

เหนือระดับ สามารถแวะชมรถ New NT1100 

คันจริงไดที่ศูนยฮอนดาบิ๊กวิงทุกสาขา โดย 

New NT1100 มีใหเลือก 2 สี ไดแก สีเทา 

Mat Iridium Gray และสีขาว Pearl Glare 

White เปดตัวดวยราคาแนะนําท่ี 515,000 บาท 

เหนือระดับ จากเคร� องยนต GD Super Power 

2,400 ซีซี ผลปรากฏวาอันดับที่ 1 ตกเปน

ของ “อรุณพงศ ศรีฤทธิ์” หมายเลข 44 อันดับ 

2 ไดแก “ธีรพันธ พรมขํา” หมายเลข 22 

และอันดับ 3 ไดแก “ปณฑนลิน ทวยเดช” 

หมายเลข 28 

นอกจากการแขงขันรถยนตสุดมันสแลว 

ยังมีกิจกรรมสําหรับแฟนมอเตอรสปอรตใหได

รวมสนุกกันเต็มที่ อาทิ Motorsport Display 

Zone ที่นํารถแขงไฮไลทอยาง Lexus RC-F 

GT3/ GR SUPRA / GR YARIS / ALTIS 

Nurburgring และ รถรุนพิเศษฉลองครบรอบ 60 ป

ของโตโยตา มาจัดแสดงใหรวมสัมผัสอยางใกลชิด 

พรอมสนุกไปกับ Toyota Gazoo Racing GT 

Cup และ GR Simulator เกมสฝกทักษะการ

ขับรถแขงเสมือนจริงบนสนามแขงระดับโลก 

และกิจกรรม Meet & Greet Toyota Gazoo 

Racing Star Team กับ มารี เบรินเนอรและ 

ปงปอนด อัครวุฒิ ต� นตา ต� นใจกับขบวนพาเหรด 

Racing Mania ที่รวมตัว Hilux REVO แตง

หลากหลายรูปแบบกวา 70 คัน เขารวมขบวน

อยางครึกครื้น พรอมการแขงขันแตงรถยนต

เพ� อชิงเงินรางวัลรวมมูลคากวา 30,000 บาท 

และลุ น รั บส วนลดชุดแต งซิ่ งมู ลค ากว า 

100,000 บาทในงานอีกดวย “โตโยตา กาซู 

เรซซิ่ง มอเตอรสปอรต 2022” สนามที่ 2 วัน

ที่ 10-11 กันยายน 2565 ณ สวนสาธารณะ

สะพานหิน จ.ภูเก็ต

เตรียมเปดตัวรถยนตพลังงานไฟฟา 100% NETA V  20  ก.ค. นี้

บริษัท เนตา ออโต (ไทยแลนด) จํากัด เตรียมเปดแบรนดรถยนต NETA ในประเทศไทย

อยางเปนทางการ ดวยแนวคิด “Popularizer of Smart EV : สรรสรางนวัตกรรมยานยนต

ไฟฟา…เพ� อทุกคน” พรอมเปดตัว NETA V รถยนตพลังงานไฟฟา 100% วันท่ี 20 กรกฎาคม น้ี  ผูที่

สนใจสามารถติดตามการเปดตัวอยางเปนทางการไดที่ facebook : NetaAutoThailand ตั้งแต

เวลา 14.30 เปนตนไป   

บริษัท สยามมิชลิน จํากัด และ มูลนิธิ

เมาไมขับ ไดลงนามในบันทึกขอตกลงความ

รวมมือ “โครงการรณรงคและสงเสริมความ

ปลอดภัยบนทองถนน” เพ� อสนับสนุนการจางงาน

และประกอบอาชีพของผูพิการจากอุบัติเหตุ

ทางถนน ซึ่งจะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตให

ผูพิการกลุมนี้เกิดความภาคภูมิใจและสามารถ

ดูแลพึ่งพาตนเองได  ภายใตบันทึกขอตกลง

นี้ซึ ่งมีระยะเวลาหนึ่งป (1 มกราคม – 31 

ธันวาคม 2565) มิชลินไดจางงานผูพิการจาก

มูลนิธิเมาไมขับรวมทั้งสิ้น 21 ราย เพ� อทํา

หนาที่ในฐานะตัวแทนของมิชลินรวมรณรงค

สรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยบนทองถนน

ใหกับประชาชนในชุมชนตาง ๆ ทั่วประเทศ

ปาริชาติ ประจันพาณิชย ผูอํานวยการ

ฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามมิชลิน จํากัด 

เปดเผยวา ความรวมมือกับมูลนิธิเมาไมขับ

ภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือลาสุดนี้ 

ไมเพียงสงเสริมใหผูพิการไดมี โอกาสพัฒนา

ตนเองในเชิงอาชีพและการใชชีวิตในสังคม 

แตยังสะทอนจุดยืนของมิชลินในการเปน

องคกรที่สนับสนุนความเทาเทียมและความ

หลากหลาย ทั้งยังสอดคลองกับพันธกิจและ

ความมุงมั่นของมิชลินในการสงเสริมการ

สัญจรที่ปลอดภัยและยั่งยืน

ทั้งนี้ ผูพิการที่ผานการคัดเลือกเขารวม 

“โครงการรณรงคและสงเสริมความปลอดภัย

บนทองถนน” ภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือ

ระหวางมิชลินและมูลนิธิเมาไมขับ มีหนาที่

เปนตัวแทนของมิชลินรวมรณรงคสร าง

จิตสํานึกและประชาสัมพันธ์เพื่อลดการเกิด

อุบัติเหตุบนทองถนน, รวมตั้งดานรณรงคและ

สงเสริมความปลอดภัยทางถนนรวมกับเจา

หนาที่ตํารวจในชวงเทศกาลตางๆ ซึ่งมีการเดิน

ทางสัญจรจํานวนมาก, ลงพื้นที่เยี่ยมผูพิการ

จากอุบัติเหตุเพ� อใหกําลังใจ เผยแพรความรู

เกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายสําหรับผูพิการ และ

แนะแนวทางการใชชีวิตประจําวัน ตลอดจน

เปนวิทยากรบรรยายใหความรูและรวม

มร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

เปดเผยวา กอนหนานี้เราไดเปดตัว มิตซูบิชิ 

เอ็กซแพนเดอร ใหม และไดดําเนินการสงมอบ

รถยนตรุนใหมดังกลาว ใหแกลูกคาตั้งแตปลาย

เดือนเมษายน ท่ีผานมา มิตซูบิชิ เอ็กซแพนเดอร 

ใหม เปนรถครอสโอเวอรมีความโดดเดนใน

ทุกๆ ดาน โดยเฉพาะอยางย่ิง ดีไซนภายในใหม 

พรอมความประณีตและพิถีพิถัน และการขับขี่

ที่นุมนวล สามารถตอบสนองไดอยางดีเยี่ยมใน

ทุกการเดินทาง พรอมดวยความประหยัด โดย

ความโดดเดนท้ังหมดน้ีไดถูกสงตอไปยัง มิตซูบิชิ 

เอ็กซแพนเดอร ครอส ใหม อีกดวย สําหรับ 

มิตซูบิชิ เอ็กซแพนเดอร ครอส ใหม ตอบโจทยทุก

ความตองการ พรอมรองรับทุกไลฟสไตลของ

ลูกคาชาวไทยท่ีสะทอนถึงบุคลิกดาน ความแกรง

และความโดดเดน พรอมดวยการขับข่ีท่ีนุมนวล

และตอบสนองไดอยางดีเยี่ยมในทุกการเดินทาง 

ควบคูไปกับความสะดวกสบายและครบทุก

อรรถประโยชน ซ่ึงถือเปนเอกลักษณเฉพาะของ 

มิตซูบิชิ เอ็กซแพนเดอร เทานั้น 

มิตซูบิชิ เอ็กซแพนเดอร ครอส ใหม มา

พรอมกับแนวคิด ‘อีกขั้นกับ SUV ที่เปนคุณ’ 

โดดเดนดวยรูปลักษณแบบ รถอเนกประสงค 

พรอมดวยมาตรฐานที่เหนือระดับดวย ฟงกชัน

แบบรถอเนกประสงค อาทิ ความแข็งแกรง 

ความโดดเดน และความสูงของตัวรถจากพื้น

สะดวกสบายเหนือระดับ พรอมภายในหอง

โดยสารและหองเก็บสัมภาระที่กวางขวาง 

ภายใตแนวคิด ‘Mitsubishi Motors-ness’ ที่

สามารถตอบสนองทุกการใชงานที่หลากหลาย 

ครบครัน และสะดวกสบายระดับพรีเมียมให

แกผู โดยสารทุกคนภายนอกแกรง โดดเดน

เหนือระดับ รองรับไลฟสไตลคนรุนใหม กระจังหนา

มิตซูบิชิ เอ็กซแพนเดอร ครอส ใหม รถครอสโอเวอรยอดนิยม

สีดําเมทัลลิค ดีไซนแบบ Dynamic Shield ที่

บงบอกถึงความแข็งแกรงและความทันสมัย 

ลออัลลอยดีไซนแบบสีทูโทนขนาด 17 นิ้ว ที่

แสดงถึงความแข็งแกรงและความมุงมั่น ดวย

ความสูงจากพ้ืนมากถึง 220 มม. ชวยเพ่ิมความ

มั่นใจในการขับขี่และพรอมลุยทุกเสนทาง 

ภายในใหม พรอมความประณีตและ

พิถีพิถัน หองโดยสารดีไซนใหมแบบ Horizontal 

Axis เพ� อการจัดเรียงคอนโซลหนาใหดูกวางขึ้น

และใชงานงาย ชวยอํานวยความสะดวกใหแก

ผูขับขี่ และชวยเพิ่มทัศนวิสัยมากยิ่งขึ้น , พวง

มาลัยดีไซน ใหมแบบ 3 กานทรงสปอรตที่

กระชับมือมากยิ่งขึ้น ชวยเพิ่มความมั่นใจขณะ

ขับขี่ที่ทดสอบโดยลูกคาชาวไทยจํานวนมาก , 

เหนือระดับทุกเสนทางกับหองโดยสารดีไซน

ใหมแบบสีทูโทน สีดํา-น้ําเงิน พิถีพิถันดวยวัสดุ

บุนุมคุณภาพสูง ติดตั้งที่บริเวณคอนโซลหนา 

ที่พักแขน และแผงประตูขาง พรอมดวยเบาะ

หนังสังเคราะหรุนใหมที่มาพรอมกับคุณสมบัติ

สะทอนความรอน (Heat Guard) , หนาจอ

ระบบสัมผัสขนาด 9 นิ้ว รุนใหม สามารถ

รองรับการใชงานบลูทูธ, แอปเปล คารเพลย 

และแอนดรอยด ออโต , ระบบ

ปรับอากาศตอนหนาดีไซน

ใหมแบบดิจิทัล พรอมฟงกชัน 

Max Cool , หองโดยสาร

ขนาดใหญ สะดวกสบาย 

สามารถบรรทุกสัมภาระได

อยางหลากหลาย ติดตั้ง

ที่พักแขน พรอมกลองบรรจุ

สัมภาระขนาดใหญ (สามารถ

ใสขวดน้ําขนาด 600 มล. ได

ถึง 4 ขวด) และที่ใสกระดาษ

ทิชชูที่บริเวณฝาเปดอีกดวย 

, สะดวกสบายดวยชอง USB 2 ชองสําหรับ

เบาะแถวท่ีสองท้ังแบบ Type-A และ Type-C 

พรอมติดตั้งเพิ่มที่วางแกวน้ําบนที่พักแขน

สําหรับเบาะแถวที่สอง 

ระบบเกียรอัตโนมัติแบบแปรผันตอ

เน� องรุนใหม Eco-Dynamic CVT เม� อเหยียบ

คันเรง ระบบฯ จะตอบสนองดวยอัตราเรง

ที่รวดเร็วและทรงพลัง พรอมเพิ่มความมั่นใจ

ใหแกผูขับข่ี และเม� อเหยียบคันเรงเพียงเล็กนอย 

ผูขับขี่จะสามารถสัมผัสไดถึงความนุมนวลที่

เปนเอกลักษณของระบบฯ ดังกลาว รวมทั้ง

การตอบสนองของเครื่องยนต์ที่ยอดเยี่ยม 

พรอมดวยความประหยัดและความเงียบ  

ระบบเบรกมือควบคุมดวยไฟฟาอัตโนมัติพรอม

ระบบ Brake Auto Hold ภายในติดตั้งดวย

วัสดุซับเสียงคุณภาพเยี่ยม ชวยเพิ่มความเงียบ

สงบภายในหองโดยสาร ติดตั้งระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติ ชวยเพิ่มความสะดวกสบาย

ใหแกผูขับขี่

ระบบความปลอดภัย ไดแกระบบควบคุม

เสถียรภาพการทรงตัว (ASC) ระบบปองกัน

การล� นไถล (TCL) ระบบชวยออกตัวบนทาง

ลาดชัน (HSA) ระบบปองกันลอล็อกขณะเบรก 

(ABS) ระบบกระจายแรงดันน้ํามันเบรกแบบ

อิเล็กทรอนิกส (EBD) ระบบเสริมแรงเบรก (BA) 

ระบบไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรก

กะทันหัน (ESS) ถุงลมนิรภัยสําหรับคนขับและ

ผู โดยสารตอนหนา พรอมกลองมองภาพดาน

หลังขณะถอยจอด เพ� อความสบายใจมากยิ่งขึ้น

ของลูกคา มิตซูบิชิ เอ็กซแพนเดอร ครอส ใหม 

มาพรอมกับความมั่นใจในดานบริการหลังการ

ขายภายใตสโลแกน ‘เราดูแล คุณแคขับ’ ที่

พรอมใหบริการแกลูกคาจากผูจําหน�ายของ 

มิตซูบิชิ ทั่วประเทศ ดวยบริการที่ยอดเยี่ยมได

มาตรฐาน คุณภาพอะไหลแท ใหบริการโดย

หนาที่ผูเชี่ยวชาญและผานการฝกอบรม ตลอด

จนความสะดวกสบายในการเขารับบริการดวย

เครือขายผูจําหน�ายที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ 

มิตซูบิชิ เอ็กซแพนเดอร ครอส ใหม ราคา 

939,000 บาท 

มิชลิน จับมือ มูลนิธิเมาไมขับ สนับสนุนการจางงาน และประกอบอาชีพของผูพิการจากอุบัติเหตุทางถนน

กิจกรรมตางๆ

นายแพทยแทจริง ศิริพานิช เลขาธิการ 

มูลนิธิเมาไมขับ กลาวเสริมวา โครงการฯ ภายใต

บันทึกขอตกลงความรวมมือกับมิชลินจะ

ชวยสงเสริมใหผูพิการมีบทบาทในการสราง

ประโยชน ใหแกชุมชนและสังคมอยางมี

ความหมาย รวมทั้งมีรายไดเลี้ยงชีพพึ่งพา

ตนเองได ทําใหเกิดความภาคภูมิใจและเห็น

คุณคาในตนเองยิ่งขึ้น เราหวังวาโครงการฯ นี้

จะมีสวนจุดประกายใหหน�วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนเล็งเห็นถึงภารกิจ

ทางสังคมในการสรางโอกาส

สนับสนุนการจางงานและ

การประกอบอาชีพของผูพิการ 

รวมทั้ งกระตุนใหผูพิการมี

กําลังใจที่จะพัฒนาตนเอง

เพื่อให้มีศักยภาพที่จะปฏิบัติ

งานและดํารงชีพไดอยาง

เหมาะสม
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14 บทความ-ต่างประเทศ

‘โกตาบายา’ ส่งอีเมลลาออกหลังถึงสิงคโปร์

โคลัมโบ • มหินทา ยะปา อเบวาร์ดานา ประธานรัฐสภาศรี

ลังกา เผยว่า โกตาบายา ราชปักษา ขอลาออกจากตำาแหน่ง

ประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันศุกร์ โดยส่ง

อีเมลแจ้งภายหลังหลบหนีออกจากประเทศและเดินทางถึง

ประเทศสิงคโปร์แล้ว นอกสำานักเลขาธิการประธานาธิบดีที่

เป็นสำานักงานใหญ่ชั่วคราวของกลุ่มผู้ประท้วงที่ปักหลักกัน

มาหลายเดือน บาทหลวงคาทอลิกรูปหนึ่งกล่าวกับเอเอฟพี

ว่า นี่คือช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของชาวศรีลังกาทุกคน นา 

ยกรัฐมนตรีรานิล วิกรมสิงเห เข้าสาบานตนรับตำาแหน่ง

รักษาการประธานาธิบดี ซึ่งเป็นไปโดยอัตโนมัติภายใต้รัฐ 

ธรรมนูญของศรีลังกา แต่ผู้ประท้วงหลายคนมองว่าเขาเองก็

คือผู้สมรู้ร่วมคิดในการปกครองของราชปักษา และต้องการ

ให้เขาพ้นตำาแหน่งเช่นกัน

ภรรยาคนแรก ‘ทรัมป์’ เสียชีวิตวัย 73 ปี

นิวยอร์ก • อิวานา ทรัมป์ ภรรยาคนแรกของโดนัลด์ ทรัมป์ 

และแม่ของลูกคนโต 3 คนของเขา เสียชีวิตแล้วเมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ผ่านมา ด้วยวัย 73 ปี อิวานา ทรัมป์ เสียชีวิต

ที่บ้านของเธอในนครนิวยอร์ก อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐ

ผู้น้ีเป็นผู้เขียนแจ้งข่าวลง Truth Social แพลตฟอร์มโซเชียล               

มีเดียของเขา ทรัมป์ไม่ได้ระบุถึงสาเหตุของการเสียชีวิต แต่

นิวยอร์กไทม์รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำารวจกำาลังตรวจสอบ

ว่า เธอตกบันไดที่อพาร์ตเมนต์ในแมนฮัตตันหรือไม่ โฆษก

ตำารวจนิวยอร์กบอกกับเอเอฟพีในแถลงการณ์ทางอีเมลว่า 

เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากนั้นก็รุดไปตามที่อยู่ของ

เธอที่อัปเปอร์อีสต์ไซด์ เวลาประมาณ 12.40 น. และเมื่อมา

ถึงเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นหญิงชราคนหนึ่งอายุ 73 ปี หมดสติ

อยู่และไม่มีการตอบสนอง 

อินเดียพบผู้ป่วยฝีดาษลิงรายแรก

นิวเดลี • อินเดียรายงานว่าพบผู้ป่วยฝีดาษลิงที่ได้รับการ

ยืนยันครั้งแรกหลังจากที่ชายอายุ 35 ปี ที่มีประวัติเคยเดิน                                                                          

ทางไปตะวันออกกลางแสดงอาการป่วยของโรค รัฐบาลกลางเร่ง

ส่งทีมสหวิชาชีพไปยังรัฐเกรละ เนื่องจากมีผู้ป่วยโรคฝีดาษ                                                                                             

ท่ีได้รับการยืนยันแล้วท่ีน่ัน ชายผู้น้ีซ่ึงเดินทางกลับจากสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ไปยังรัฐเกรละเมื่อวันอังคาร มีอาการป่วย

คงที่และต้องแยกกักตัวที่โรงพยาบาล เอเอฟพีรายงานว่า วี

นา จอร์จ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขรัฐเกรละ บอกกับผู้

สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า เขามีอาการทรงตัวและสัญญาณ

ชีพทั้งหมดยังเป็นปกติ เราได้ขอให้ทุกอำาเภอมีความตื่นตัว 

ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยในเวลานี้ ได้ถูกกักตัวแล้ว ขณะที่ผู้

โดยสารที่มีการสัมผัสกับเขาบนเที่ยวบิน ได้รับแจ้งให้เฝ้า

สังเกตอาการของตนเอง ฝีดาษลิงเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจาก

ไวรัสที่มีสัตว์ติดเชื้อเป็นพาหะสู่คน ส่วนการติดต่อจากคนสู่

คนมีความเป็นไปได้ แต่ถือว่ายาก อาการแรกคือมีไข้สูงกว่า 

38.5 องศาเซลเซียส ปวดศีรษะ, ปวดกล้ามเนื้อ. 

ครที่ติดตามวิกฤตศรีลังกาคงกำาลังตั้งคำาถามว่าบ้าน

เมืองไร้ขื่อไร้แปอย่างนี้จะเดินหน้าไปได้อย่างไร...และ

จะมีทางออกอะไรเหลืออยู่

ประธานาธิบดีเผ่นหนีไปนอกประเทศ แต่งตั้งนายกฯ 

ขึ้นมารักษาการแทนตัวเอง

ตอนแรกเอาเครื่องบินทหารอากาศไปลงมัลดีฟส์ ต่อมา

เมื่อคืนวันพฤหัสฯ ก็ไปลงสิงคโปร์

กระทรวงต่างประเทศสิงคโปร์บอกว่าเป็นการ “มาเยือน

ส่วนตัว” (private visit) ซึ่งฟังดูแปลกประหลาดไม่น้อย

เดิมทีผู้นำาทั้งสองของประเทศรับปากว่าจะลาออกเพื่อ

เปิดทางให้สภาฯ ตั้ง “รัฐบาลสมานฉันท์” มาบริหารประเทศ

แต่ทั้งประธานาธิบดีและนายกฯ ก็เบี้ยว อีกทั้งไม่มีวี่แวว

ว่าจะมีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติได้เมื่อไหร่ อย่างไร

ความช่วยเหลือจากประเทศจีนและอินเดียที่ศรีลังกาขอ

ไปก็ยังไม่มา เพราะความสับสนอลหม่าน ไม่รู้ใครรับผิดชอบ

บ้านเมือง

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ที่ได้รับคำา

ร้องขอให้เงินกู้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเจรจากับใคร

วิกฤตศรีลังกาที่เข้าระดับ “ล้มละลาย” จนประชาชน

ทนไม่ได้ ต้องบุกทำาเนียบประธานาธิบดีและเผาบ้านพักนายก

รัฐมนตรี เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา จะตั้งรัฐบาลผสมของทุกพรรค

สำาเร็จหรือไม่ก็ยังไม่แน่ชัด

แต่ที่แน่ๆ คือถ้านักการเมืองทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล

ไม่มีสำานึกความรับผิดชอบและสร้างความน่าเชื่อถือในสายตา

ประชาชนแล้ว เราอาจจะเห็นตัวอย่างของ “รัฐล้มเหลว” หรือ 

Failed state อย่างชัดเจนอีกกรณีหนึ่ง

นายกรัฐมนตรีศรีลังกากล่าวเมื่อปลายเดือนที่แล้วว่า 

เศรษฐกิจ

ที่เป็นภาระหนี้สินหนักหน่วงเกินแก้ไขของประเทศเข้าสู่

โหมด “พังทลาย” (collapse) โดยสิ้นเชิงแล้ว

เหตุผลคือรัฐบาลไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารและเชื้อเพลิง 

เพราะไม่มีเงินสดจ่ายสิ่งของจำาเป็นที่ต้องเข้าทั้งหลาย

เป็นหนี้ท่วมหัวแล้วก็ยังต้องผิดนัดชำาระหนี้เพราะถังแตก

นายกรัฐมนตรีรานิล วิกรมสิงเห ซึ่งเพิ่งรับตำาแหน่งใน

เดือนพฤษภาคม กำาลังเน้นย้ำาภารกิจสำาคัญที่เขาต้องเผชิญใน

การพลิกฟื้นเศรษฐกิจที่เขากล่าวว่ากำาลังมุ่งหน้าไปสู่   “จุดต่ำาสุด”

วันเสาร์ที่ผ่านมา ทั้งนายกฯ และประธานาธิบดีโคตาบา

ยา ราชปักษา ไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องยอมไขก๊อกด้วยแรง

กดดันที่รุนแรง เพราะผู้ประท้วงที่โกรธแค้นบุกที่พักของผู้นำา

ทั้งสอง

ถึงขั้นจุดไฟเผาบ้านพักนายกฯ 

ทั้งสองต้องหนีหัวซุกหัวซุน เพราะไม่อาจจะสื่อสารให้

ประชาชนยอมรับความล่าช้าและความไร้ประสิทธิภาพของการ

บริหารวิกฤตนี้ ได้อีก

วิกฤตนี้กระทบปากท้องของชาวบ้านอย่างหนัก 

ครอบครัวส่วนใหญ่ต้องอดมื้อกินมื้อ เพราะต้องเผชิญกับ

ปัญหาการขาดแคลน

อีกทั้งยังต้องเข้าแถวเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อแย่งกันซื้อเชื้อ

เพลิงที่ขาดหาย

นั่นคือความจริงอันโหดร้ายสำาหรับประเทศที่เศรษฐกิจเคย

เติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะมีชนชั้นกลางที่มีกำาลังซื้ออย่างดีมาก่อน

คำาถามคือ วิกฤตครั้งนี้ร้ายแรงแค่ไหน?

คำาตอบคือรัฐบาลเป็นหนี้เงิน 51,000 ล้านดอลลาร์ 

(ประมาณ 1.8 ล้านล้านบาท) 

เมื่อไม่มีเงินก็ไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ได้ 

ไม่ต้องพูดถึงการส่งคืนเงินต้น 

การท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกสำาคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

เจอวิกฤตเพราะการระบาดใหญ่ของโควิด และความกังวลเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยหลังจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในปี 2019 

อีกด้านหนึ่ง ค่าเงินของประเทศก็ทรุดตัวลง 80% ทำาให้

การนำาเข้ามีราคาแพงขึ้น ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อแย่ลงอย่างแรง

จนถึงระดับที่ควบคุมไม่ได้

ซ้ำาร้าย ตัวเลขทางการบอกว่าค่าอาหารพุ่งขึ้น 57% 

ในความเป็นจริงอาจจะเลวร้ายกว่านั้น

เมื่อประเทศเข้าสู่ภาวะล้มละลาย ก็แทบไม่มีเงินนำาเข้าน้ำามัน 

นม ก๊าซหุงต้ม หรือแม้กระดาษชำาระ

ซ้ำาเติมด้วยปัญหาคอร์รัปชัน

และหากเงินกู้จาก IMF หรือธนาคารโลกมาถึงก็จะมาพร้อม

กับเงื่อนไขที่เข้มงวด เพราะกลัวนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐไม่

สามารถบริหารจัดการให้ถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง

คำาถามต่อมาก็คือ วิกฤตครั้งนี้มีผลกระทบต่อคนจนอย่างไร?

คำาตอบคือที่ผ่านมา ศรีลังกาไม่ได้ขาดแคลนอาหาร เพราะ

ตั้งอยู่ในโซนที่เหมาะกับการเพาะปลูก

แต่วันนี้ผู้คนกำาลังหิวโหยเพราะวิกฤตรอบด้าน

โครงการอาหารโลกของสหประชาชาติระบุว่า เกือบ 9 ใน 10 

ครอบครัวต้องกินม้ือข้ามม้ือ เพราะขาดแคลนอาหารและรายได้

ตัวเลขทางการแจ้งว่า ประชาชนประมาณ 3 ล้านคน ต้อง

เข้าโครงการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฉุกเฉิน

อีกด้านหนึ่งแพทย์ทั้งหลายต้องใช้ โซเชียลมีเดียเพื่อพยายาม

หาอุปกรณ์และยาที่สำาคัญ 

ชาวศรีลังกาจำานวนมากขึ้นกำาลังดิ้นรนทำาหนังสือเดินทาง

เพื่อหนีไปทำางานต่างประเทศ 

เจ้าหน้าที่รัฐจำานวนไม่น้อยได้รับวันหยุดพิเศษเป็นเวลา 3 

เดือน เพื่อให้มีเวลาปลูกอาหารกินเอง 

คำาถามอีกข้อหนึ่งที่สำาคัญคือ ทำาไมเศรษฐกิจถึงอยู่ในภาวะ

วิกฤตเช่นนี้?

ถ้าถามนักเศรษฐศาสตร์ที่เกาะติดเรื่องนี้จะได้รับคำาตอบว่า 

วิกฤตนี้เกิดจากปัจจัยภายในประเทศ เช่น การจัดการที่ผิดพลาด 

และการทุจริตประพฤติมิชอบของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐเป็น

เวลายาวนาน

ความโกรธแค้นของประชาชนส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่

ประธานาธิบดีโคกาบายา ราชปักษา และน้องชายของเขา อดีต

นายกรัฐมนตรีมหินดา ราชปักษา 

คนหลังลาออกในเดือนพฤษภาคม หลังจากการประท้วงต่อ

ต้านรัฐบาลหลายสัปดาห์ติดต่อกันจนกลายเป็นความรุนแรงนอง

เลือดกลางถนน

สถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศก็เสื่อมทรุดมาอย่าง

ต่อเนื่อง

ในปี 2019 เหตุระเบิดฆ่าตัวตายในโบสถ์และโรงแรมในช่วง

อีสเตอร์ได้คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 260 คน 

เป็นผลให้การท่องเที่ยวพังทลายทั้งๆ ที่เป็นแหล่งรายได้

เงินตราต่างประเทศที่สำาคัญสำาหรับประเทศ

เมื่อรายได้หดหาย รัฐบาลก็จำาเป็นต้องหาทางเพิ่มราย

ได้ เพราะหนี้ต่างประเทศที่กู้มาสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

ขนาดใหญ่เพิ่มสูงขึ้นทุกที

แต่นายกฯ มหินดา ราชปักษา กลับผลักดันให้มีการลด

ภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ศรีลังกา 

แม้ว่ามาตรการลดภาษีจะถูกยกเลิกภายหลัง แต่ก็ช้าไป 

เพราะเจ้าหนี้ปรับลดอันดับเครดิตของศรีลังกา เป็นอุปสรรคขัด

ขวางไม่ให้กู้ยืมเงินมากขึ้น

ในขณะที่ทุนสำารองเงินตราต่างประเทศจมลง 

จากนั้นการท่องเที่ยวก็พังพินาศอีกครั้งในช่วงการระบาด

ใหญ่ของโควิด-19

ถึงเดือนเมษายนปีที่แล้ว รัฐบาลสั่งห้ามการนำาเข้าปุ๋ยเคมี

เพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

แต่ก็มีผลสร้างความตกใจฉับพลันให้กับเกษตรกร จนทำาลาย

ผลผลิตของพืชผลต่างๆ โดยเฉพาะข้าว มีผลดันราคาสูงข้ึน 

รัฐบาลต้องการประหยัดเงินตราต่างประเทศด้วยการห้าม

การนำาเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย แต่ก็ไร้ผล

พอเกิดสงครามยูเครน ก็ทำาให้มีการผลักดันราคาอาหาร

และน้ำามันให้สูงขึ้น 

เฉพาะในเดือนพฤษภาคม อัตราเงินเฟ้ออยู่ใกล้ 40% 

และราคาอาหารเพิ่มขึ้นเกือบ 60% 

กระทรวงการคลังกล่าวว่า ศรีลังกามีเงินสำารองระหว่าง

ประเทศที่ใช้ได้เพียง 25 ล้านดอลลาร์ 

นั่นคืออาการ “ถังแตก” ที่ชัดเจน

ศรีลังกาจะออกจากวิกฤตได้อย่างไร เป็นกรณีศึกษาที่

สำาคัญสำาหรับคนทั้งโลกจริงๆ.

ใ

ฮ่องกงจำ�คุก7คนคดีหนีสปีดโบต
ฮ่องกง • ศาลฮ่องกงตัดสินจำาคุกชาย 7 คน ส่วนใหญ่เป็นเยาวชน

ที่พยายามหนีจากฮ่องกงด้วยเรือสปีดโบตเพื่อไปไต้หวัน ตั้งแต่ 

7-10 เดือนเมื่อวันศุกร์ ฐานหมิ่นประมาทกระบวนการยุติธรรม 

แม้พวกเขาได้รับโทษจำาคุกในจีนมาแล้ว

รอยเตอร์รายงานเม่ือวัน

ศุกร์ท่ี 15 กรกฎาคม 2565 ว่า                                          

คดีน้ีท่ีมีความซับซ้อนทางกฎ                                        

หมายและการทูตเร่ิมเม่ือเดือน                                              

สิงหาคม 2563 โดยนักเคลื่อนไหว

เรียกร้องประชาธิปไตยชาวฮ่อง                                 

กง 12 คน ท่ีส่วนใหญ่เป็นเยาว 

ชน โดนเจ้าหน้าที่ยามฝั่งจีน

จับกุมได้ระหว่างเดินทางด้วย

เรือสปีดโบตจากฮ่องกงมุ่งหน้า

ไปไต้หวัน หลังจากน้ันพวกเขาได้

รับโทษจำาคุกจากศาลในเมือง

เซินเจิ้นของจีน

หลังพวกเขารับโทษจำาคุก                                                

ครบกำาหนดแล้ว พวกเขาทั้ง                                               

หมดถูกส่งตัวกลับฮ่องกง ยก 

เว้น 2 คนที่ยังไม่ได้กลับฮ่องกง 

จำาเลยในคดีนี้ที่เป็นชาย

ทั้งหมด 6 คน ศาลฮ่องกงตัด 

สินจำาคุก 10 เดือนเมื่อวันศุกร์ 

ขณะที่จำาเลยอีกคนคือ หลี ซี 

หยิน วัย 32 ปี ได้รับโทษจำาคุก 

7 เดือน ปัจจุบันหลีอยู่ระหว่าง

รับโทษจำาคุก 3 ปี 6 เดือน ฐาน

ก่อจลาจลและทำาร้ายร่างกาย

ตำารวจนายหนึ่ง 

ทนายความของจำาเลยโต้

แย้งก่อนหน้านี้ว่า จำาเลยใน

คดีนี้ทั้ง 7 คน ได้รับโทษจำาคุก                                        

ในความผิดนี้ ไปแล้วที่จีนแผ่น                                         

ดินใหญ่ แต่นิวแมน หว่อง รอง                                        

หัวหน้าผู้พิพากษาเขตระบุใน

การอ่านคำาพิพากษาว่า พวกเขา

มีความผิดฐานทำาให้สาธารณ 

ชนรับรู้ได้ว่า พวกเขาหมิ่นประ 

มาทกระบวนการยุติธรรม และ

ตั้งใจท้าทายต่อระบบกฎหมาย

ของฮ่องกง 

จำาเลยในคดีนี้ทั้ งหมด

ต่างถูกดำาเนินคดีที่ เกี่ยวข้อง

กับการต่อต้านรัฐบาลฮ่องกง 

ในช่วงประท้วงเรียกร้องประ 

ชาธิปไตยในฮ่องกงปี 2562 จำา 

เลยหลายคนที่ถูกตัดสินโทษจำา

คุกเมื่อวันศุกร์ ยังคงถูกดำาเนิน

คดีในคดีอาญาอื่นอีกที่จะทำาให้

พวกเขาต้องได้รับโทษจำาคุกเพ่ิม

อีก 

เหตุการณ์จับกุมชาวฮ่อง                                                   

กง 12 คนท่ีหนีด้วยเรือสปีด

โบตคร้ังน้ัน ทำาให้เกิดความตึง 

เครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับ

จีน กระทรวงการต่างประเทศ

สหรัฐระบุว่ามีความกังวลอย่าง

ย่ิงต่อคดีน้ี และผู้ถูกควบคุมตัว                                                 

โดนปฏิเสธสิทธิ์ที่จะมีทนาย 

ความตามที่พวกเขาเลือกเอง

ทั้ง 12 คนถูกควบคุมตัว

โดยไม่ให้ติดต่อกับผู้อื่นในจีน

เป็นเวลาหลายเดือน รวมถึงไม่

ให้ติดต่อกับครอบครัว หลังจาก

น้ันศาลจีนตัดสินว่าพวกเขาเข้า

ประเทศอย่างผิดกฎหมาย

1 ใน 12 ชาวฮ่องกงที่                                          

พยายามหลบหนีออกจากฮ่อง 

กงด้วยเรือสปีดโบตคือ แอนดี 

หลี ขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ใน

เรือนจำาในฮ่องกง เพื่อรอการ

พิจารณาคดีฐานสมรู้ร่วมคิดกับ                                              

กองกำาลังต่างชาติ ซ่ึงเป็นความ

ผิดตามกฎหมายความมั่นคง

แห่งชาติท่ีจีนบังคับใช้กับฮ่องกง 

ซึ่งเป็นคดีที่มีความเชื่อมโยง

กับจิมมี ไหล่ อดีตเจ้าของหนัง 

สือพิมพ์ ในฮ่องกงและเป็นผู้ที่

วิพากษ์วิจารณ์จีน ที่โดนจำาคุก

อยู่ในเวลานี้เช่นกัน

ตำารวจจับกุมชาวฮ่องกง

ไปมากกว่า 10,000 คน รวมถึง

นักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชา 

ธิปไตยที่มีชื่อเสียงหลายคน ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับการชุมนุมตั้งแต่

ปี 2561 โดยมีมากกว่า 2,800 

คนที่ถูกดำาเนินคดี.

พบแบคทีเรียอหิวาตกโรคในตะพาบที่อู่ฮั่น

ปักกิ่ง • การตรวจพบแบคที 

เรียที่ก่อให้เกิดอหิวาตกโรคกับ

นักศึกษาคนหนึ่งในเมืองอู่ฮั่น

ของจีน และพบแบคทีเรียสาย

พันธุ์เดียวกันในตะพาบที่ขาย

ในตลาดสดในเมืองนี้ ทำาให้

ชาวจีนจำานวนมากหวาดวิตก 

บางคนเชื่อมโยงเรื่องนี้กับโค

วิด-19

รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน                                    

ศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 ว่า                                    

เจ้าหน้าท่ีเมืองอู่ฮ่ันของจีนตรวจ

พบแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดอหิ 

วาตกโรคกับนักศึกษาคนหนึ่ง

ในเมืองนี้ และพบแบคทีเรีย

สายพันธ์ุเดียว กันจากการเก็บ                                        

ตัวอย่างตะพาบที่ขายในตลาด 

สดเมืองนี้ด้วย 

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกล่าว

เมื่อค่ำาวันพฤหัสบดีว่า ตลาดสด

ที่สุ่มตัวอย่างตรวจตะพาบ ซึ่งมี

ผลตรวจเป็นบวกของเชื้อโรคที่

สามารถก่อให้เกิดอหิวาตกโรค 

ได้รับการฆ่าเชื้อโรคแล้ว แม้ว่า

จะไม่พบกรณีอหิวาตกโรคของ                                       

มนุษย์ ในหมู่คนที่สัมผัสกับตะ 

พาบ แต่ร้านค้าที่ขายตะพาบ

ได้รับคำาสั่งให้ปิดเป็นเวลา 3 

วัน

เจ้าหน้าท่ีจีนกล่าวว่า เช้ือ

ท่ีทำาให้นักศึกษาในเมืองอู่อ่ัน

ป่วยเป็นอหิวาตกโรคเป็นแบคที 

เรียสายพันธุ์ “vibrio cholerae 

O139” ซึ่งเปิดเผยเรื่องนี้เมื่อ

วันจันทร์ ส่วนตัวอย่างที่ปน

เปื้อนของตะพาบไม่เกี่ยวข้อง

กัน

หน่วยงานควบคุมโรคใน                                         

เขตหงชานของเมืองอู่ฮั่นเผย

ว่า เจ้าหน้าท่ีกำาลังติดตามตรวจ

ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ระบุชื่อในกลุ่ม

เดียวกันกับตะพาบที่ถูกส่งไปที่

อื่นด้วย

แม้ยังไม่มีสัญญาณท่ีชัด 

เจนในการระบาดของอหิวาตก 

โรค แต่ชาวเน็ตจีนกังวลว่าจะมี                                             

การระบาดของโรคอื่นท่ีนอกเหนือ

จากเชื้อโควิด-19 ทำาให้ปัญหาน้ี

อยู่ในหัวข้อท่ีได้รับความนิยมสูง

สุดในเว่ยป๋อโซเชียลมีเดียของ

จีนในวันศุกร์ โดยมียอดอ่านถึง 

200 ล้านครั้ง

การติดเช้ือโควิด-19 ช่วง                                      

เริ่มต้นเกิดเมื่อปลายปี 2562 

เช่ือมโยงกับตลาดท้องถ่ินใน

เมืองอู่ฮั่น ซึ่งขายอาหารทะเล                                   

และผลิตภัณฑ์ปลา ต้นกำาเนิด

ของไวรัส SARS-CoV-2 ที่ทำา                                          

ให้เกิดเชื้อโควิด-19 ยังคงเป็น

ปริศนาและความตึงเครียดที่                                           

สำาคัญระหว่างจีนกับสหรัฐอเม 

ริกา

ผู้ใช้เว่ยป๋อรายหน่ึงเขียน

ว่า “ใช้บทเรียนของโควิด รีบ

ตามสืบหาหลักฐาน!!!”

อหิวาตกโรคเป็นโรคท้อง

ร่วงเฉียบพลันที่ทำาให้ร่างกาย

ขาดน้ำารุนแรงและรวดเร็วอาจ                                        

ถึงแก่ชีวิตได้หากไม่ได้รับการ

รักษาอย่างทันท่วงที มักเชื่อม

โยงกับอาหารหรือน้ำาท่ีปนเป้ือน 

จีนมีรายงานผู้ป่วยอหิวา 

ตกโรคน้อยมาก โดยมีผู้ป่วย 

5 ราย ในปี 2564 และ 11 

ราย ในปี 2563 และไม่มีผู้เสีย                

ชีวิต.

ฉลอง • เด็กชาวศรีลังกายื่นข้าวน้ำานมให้กับทหารที่รักษาการอยู่หน้าสำานักเลขาธิการประธานาธิบดีในกรุงโคลัมโบ เมื่อวันที่ 15 

กรกฎาคม ระหว่างประชาชนฉลองที่ประธานาธิบดีโกตาบายา ราชปักษา ลาออกแล้ว

ศรีลังกากับภาวะอนาธิปไตย



‘บิ๊กตู่’ ผวา

จากข้อมูลการสำารวจอนามัยโพลของกรม

อนามัย  เปรียบเทียบระหว่างเดือน มิ.ย.และ

เดือน ก.ค.2565 พบประชาชนมีแนวโน้ม

พฤติกรรมการป้องกันโควิดลดลง โดยการ

เว้นระยะห่างลดลงจากร้อยละ 81.9 เป็นร้อย                                                             

ละ 78.7, การสวมหน้ากากในสถานท่ีสาธารณะ 

ลดลงจากร้อยละ 95.1 เป็นร้อยละ 94.8 

และการล้างมือลดลงจากร้อยละ 89.7 เป็น

ร้อยละ 88.99 ขณะเดียวกัน ผู้อำานวยการ

ใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) ชี้โควิด-

19 ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดการระบาด หลังช่วง 2 

สัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่ม

สูงขึ้นถึง 30%

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ฝากเตือนประ 

ชาชนอย่าการ์ดตก เน้นปฏิบัติตามมาตรการ

ของสาธารณสุข สวมหน้ากากอนามัยในพื้น 

ที่เสี่ยง เว้นระยะห่าง ล้างมือ และเข้ารับ

การฉีดวัคซีน เพื่อไม่ให้สถานการณ์กลับไป

รุนแรงอีก ซึ่งกำาชับ สธ.ติดตามและประเมิน

สถานการณ์ตลอดช่วงวันหยุดนี้อย่างใกล้ชิด” 

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ ระบุ

ขณะที่ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้า

ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิ 

11) และโฆษก สธ. กล่าวว่า ขณะนี้แนว

โน้มสถานการณ์ โรคโควิดกำาลังเพิ่มขึ้น สิ่ง

สำาคัญคือทุกคนต้องช่วยกันเข้มมาตรการ

ป้องกันโรค เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ

และรับเชื้อ จะช่วยให้การติดเชื้อลดลงและ

ไม่เกิดเป็นระลอกใหญ่ขึ้นมาอีก 

“โดยเฉพาะขอความร่วมมือผู้ที่ติดเชื้อ

โควิดแล้ว ทั้งที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วย

นอกและแยกกักตนเองที่บ้าน หรือเจอ แจก 

จบ ซึ่งจะได้รับยากลับมารับประทานที่บ้าน 

หรือโทรศัพท์เข้าระบบเพื่อให้จัดส่งยามาที่

บ้าน หรือผู้ที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลแล้ว

ให้กลับมาบ้านก่อนครบ 10 วัน ขอย้ำาว่าให้

กักตัวเองอย่างน้อย 10 วัน หากมีความจำา

เป็นจริงๆ ต้องออกจากบ้าน เช่น การเดินทาง

ไปโรงพยาบาล ให้สวมหน้ากากอนามัยอย่าง

เคร่งครัดจนครบ 10 วัน นับจากวันที่เริ่มมี

อาการ เนื่องจากขณะนี้พบผู้ติดเชื้อจำานวน

หนึ่งไม่ได้กักตัวจนครบตามกำาหนด แต่ออก

ไปใช้ชีวิตนอกบ้านตามปกติ ทำาให้เกิดความ

เสี่ยงในการแพร่เชื้อต่อได้” โฆษก สธ.กล่าว

ด้าน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิ 

การสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) ชี้แจงกรณี สปสช.ประกาศปรับ

หลักเกณฑ์แนวทางการจ่ายชดเชยบริการ

โควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค.2565 ที่ผ่านมา

ว่า เรื่องที่ประชาชนกังวล สปสช.จะไม่จ่าย

ค่าบริการ หรือจะยกเลิกบริการท่ีเก่ียวกับโควิด                                                              

เช่น การตรวจคัดกรอง การดูแลแบบ 

Home Isolation, Community Isolation 

เป็นต้นนั้น เป็นความเข้าใจที่ผิด ขอยืนยัน

ประชาชนยังได้รับการดูแลที่เกี่ยวข้องกับโค

วิดเช่นเดิม

“สาระสำาคัญของการปรับหลักเกณฑ์

ดังกล่าว เป็นเพียงการเปลี่ยนแหล่งที่มา

ของงบประมาณที่ใช้เพื่อดูแลเกี่ยวกับโควิด

เท่านั้น จากเดิมที่ใช้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 

มาเป็นการใช้เงินจากแหล่งงบประมาณตาม

ระบบปกติ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับ

โรคโควิดให้เป็นโรคประจำาถิ่น หากผู้ป่วย

ใช้สิทธิบัตรทอง โรงพยาบาลหรือหน่วย

บริการที่ให้บริการเกี่ยวกับโควิดก็จะเบิกเงิน

ตามระบบปกติของ สปสช. เหมือนโรคอื่นๆ 

หากเป็นผู้ป่วยในก็คือการจ่ายแบบ DRG 

หากเป็นผู้ป่วยนอก ก็จะจ่ายแบบเหมาจ่าย

รายหัว ส่วนโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ได้อยู่ใน

ระบบบัตรทอง ก็จะสามารถเข้าไปรับบริการ

ได้ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็น 

กระบวนการเบิกจ่ายเงินระหว่าง สปสช.และ

หน่วยบริการ ไม่เกี่ยวกับการให้บริการประ 

ชาชนแต่อย่างใด” นพ.จเด็จกล่าว

เร่งสำารองยารับมือโควิด

ส่วน ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้

อำานวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.)  กล่าว

ถึงการสำารองยาฟาวิพิราเวียร์เพื่อรองรับหาก

เกิดสถานการณ์ โควิดระลอกใหม่ว่า อภ.ได้

มีการบริหารจัดการสำารองยาฟาวิพิราเวียร์ 

รองรับสถานการณ์ต่างๆ จำานวน 25 ล้าน

เม็ด โดยได้ดำาเนินการจัดส่งกระจายตามการ

จัดสรรให้กับหน่วยบริการแม่ข่ายตามการ

จัดสรรของศูนย์ PHEOC อย่างต่อเนื่อง ทุก

วัน ไม่เว้นวันหยุด หลังจากนั้น หน่วยงาน

แม่ข่ายจะทำาการบริหารจัดการ และกระจาย

ให้แก่หน่วยบริการลูกข่ายในแต่ละพื้นที่ต่อไป

“อภ.ได้จัดหายาโมลนูพิราเวียร์จำานวน 

5 ล้านแคปซูล ได้ส่งมอบให้สำานักงานปลัด 

สธ.แล้วจำานวน 2 ล้านแคปซูล เมื่อวันที่ 

12 ก.ค.2565 อีก 3 ล้านแคปซูลอยู่ระหว่าง

การจัดหา คาดว่าสามารถส่งมอบได้ไม่เกิน

ปลายเดือน ก.ค.นี้ รวมทั้งยังจะติดตามและ

ประเมินสถานการณ์ความต้องการใช้อย่าง

ใกล้ชิด เพื่อทำาการปรับแผนการสำารองทั้ง

การผลิตเอง และจัดหาให้สอดคล้องกับสถาน 

การณ์ของการระบาดของโรคโควิด” รอง 

ผอ.อภ.กล่าว

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้า

สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว

ว่า ข้อมูลจาก ศบค.รายงานตัวเลขผู้ติด

เชื้อเข้ารักษาในโรงพยาบาลราว 1 หมื่นคน 

ปอดอักเสบประมาณ 800 ราย ส่วนยอดผู้

ติดเชื้อรักษาแล้วดูแลตัวเองที่บ้าน คาดว่า

จะอยู่ที่ประมาณ 3-5 หมื่นรายนั้น สัดส่วนที่

เป็นปอดอักเสบถือว่าค่อนข้างน้อย ประมาณ

ร้อยละ 8 ของคนที่เข้า รพ. ถ้าเทียบกับช่วง

การแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลตา ที่จะพบ

ผู้ป่วยปอดอักเสบประมาณร้อยละ 30-40 ดัง

นั้นการระบาดของสายพันธุ์ โอมิครอนล่าสุด

นี้ ถือว่ามีสัดส่วนผู้ป่วยปอดอักเสบน้อยกว่า

สายพันธุ์เดลตาประมาณ 5 เท่า

“แต่ถ้าเทียบความรุนแรงของภาวะ

ปอดอักเสบแล้วนั้น ไม่แตกต่างกันระหว่าง

สายพันธุ์ โอมิครอนและเดลตา แต่สายพันธุ์

โอมิครอนรอบนี้ คนที่ปอดอักเสบส่วนใหญ่

เป็นคนที่มีสุขภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้ว หรือเป็น 

กลุ่ม 608 และกว่าครึ่งหนึ่งไม่ได้รับวัคซีน

ป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยเหตุผลต่างๆ และอีก

ประมาณครึ่งหนึ่งอาจจะได้รับวัคซีน 1 เข็ม

บ้าง 2 เข็มบ้าง ที่รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (บูส

เตอร์ โดส) ยังมีน้อยมาก ดังนั้นการฉีดวัคซีน

เข็มกระตุ้นจึงยังเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญ ขอ

ให้ประชาชนไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้มาก

เพียงพอ เพื่อป้องกันการป่วยหนักและเสีย

ชีวิต” รศ.นพ.นิธิพัฒน์กล่าว

วันเดียวกัน นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่

ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง

ความคืบหน้าอาการป่วยของนายชวน หลีก

ภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทน

ราษฎร หลังติดโควิด-19 ว่า ขณะนี้แพทย์

อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล และกลับ

ไปพักรักษาตัวที่บ้านแล้ว ภายหลังเข้าพัก

รักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีตั้งแต่วันที่ 

12 ก.ค.65 โดยตลอดเวลาที่พักรักษาตัว มี

อาการค่อนข้างน้อย สัญญาณชีพทุกอย่าง

อยู่ในเกณฑ์ปกติ ผลเอกซเรย์ปอดปกติ ไม่มี

อาการรุนแรงแต่อย่างใด จนกระทั่งเมื่อวัน

ที่ 14 ก.ค. 65 แพทย์ได้อนุญาตให้ออกจาก

โรงพยาบาลไปพักรักษาตัวต่อที่บ้านได้ 

“นายชวนขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี 

และทุกๆ ท่านที่ให้กำาลังใจและแสดงความ

ห่วงใยตลอดมา ซึ่งถ้าดูตามหลักเกณฑ์ใหม่

เรื่องการกักตัว จะต้องกักตัว 10 วันหลัง

จากวันที่พบเชื้อ นายชวนเข้ารับการรักษา

ตัวที่โรงพยาบาลวันแรกคือ วันที่ 12 ก.ค. 

จะครบกำาหนด 10 วัน ในวันที่ 21 ก.ค. คาด

ว่านายชวนน่าจะกลับมาทำาหน้าที่ประธาน

สภาฯ ได้ในวันที่ 22 ก.ค.เป็นต้นไป โดย

อาจไม่ทันวันที่ 19 ก.ค. ที่จะมีการอภิปราย

ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี แต่คงไม่มีปัญหาอะไร 

เพราะรองประธานสภาฯ อีก 2 คนสามารถ

ปฏิบัติหน้าที่แทนได้” ที่ปรึกษาประธาน

สภาฯ กล่าว 

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) น.ส.อรุณี กาส                                                       

ยานนท์ รองเลขาธิการพรรค พท. กล่าวว่า                                                      

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

ที่มีผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 2,000 คน ผู้เสียชีวิต

เฉลี่ย 20 รายต่อวัน จากการปรับระบบการ

รายงานเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา จนทำาให้                                                

จำานวนผู้ติดเชื้อลดลงก็ตาม แต่เป็นการราย                                                                      

งานที่สวนทางกับข้อมูลจาก Worldometer ที่

ประเทศไทยมีจำานวนผู้เสียชีวิตสูงติด 1 ใน 10 

ของโลก อาจส่งผลกระทบต่อการรับมือและ

การใช้ชีวิตของประชาชนในภาพรวมได้

น.ส.อรุณีกล่าวว่า ปัจจุบันกลไกการ

สนับสนุนในด้านการรักษาพยาบาล รวมถึง

การเงินและบริการทางสังคมที่ประชาชนควร

ได้รับจากภาครัฐลดน้อยถดถอยลงกว่าช่วง

ก่อนๆ เนื่องจากข้อจำากัดด้านงบประมาณ ทำา                                      

ให้ประชาชนที่สงสัยว่าติดเชื้อ ผู้ติดเชื้อ และ

ผู้ป่วยยืนยัน ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้

อย่างที่รัฐบาลให้คำามั่นไว้ แต่ในความเป็นจริง                                                            

กลับตรงกันข้าม ในต่างประเทศวัคซีน mRNA 

สายพันธุ์ โอมิครอน (BA.1/2) จะเริ่มจัดส่ง                                                                  

และฉีดให้กับประชาชนแล้วในเดือน ส.ค.เป็น 

ต้นไป แต่ในประเทศไทยยังคงวนเวียนกับ

การรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ ไม่ตรงกับความ

เป็นจริง ยาโมลนูพิราเวียร์  ฟาวิพิราเวียร์ ที่

ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ยากลำาบาก การเข้า

ถึงเตียงรักษาที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะผู้ป่วยหนัก

ที่มีอัตราการครองเตียงในระดับสูงอีกครั้ง

“หากรัฐบาลและ สธ.มองว่าโรคโควิด                                                               

เป็นโรคประจำาถ่ิน ขอเสนอให้รัฐบาล โดย 

ศบค. 1.เปิดเสรีนำาเข้าและการผลิตยาต้านไวรัส

ในทุกตัวให้กับเอกชน เพื่อให้ประชาชนมีทาง

เลือกและสามารถรักษาตัวได้อย่างทันท่วงที 

2.กลุ่มเส่ียง 608 ต้องสามารถเข้าถึงยาต้าน

ไวรัสทันทีท่ียืนยันการติดเช้ือโควิด 3.ทุกฝ่ายต้อง             

เตรียมความพร้อมการจัดการดูแลปัญหาเช่น

เดียวกับช่วงของการระบาดรุนแรง 4.มาตรฐาน 

การรักษาโควิดต้องเท่าเทียมเสมอในการรักษา

ดูแลประชาชนกับกลุ่มอภิสิทธ์ิชน และ 5.ระบบ

คอลเซ็นเตอร์ต้องรองรับสายโทร.ติดมีคนรับแม้

จะเป็นวันหยุดยาวก็ตาม ซ่ึงประชาชนคาดหวัง

อยากเห็น พล.อ.ประยุทธ์ทำางานให้คุ้มค่ากับ

เงินเดือนท่ีประชาชนจ่ายด้วย ออกมาดูความ

จริงว่าสถานการณ์การติดเช้ือเป็นอย่างไรด้วย” 

รองเลขาฯ พรรค พท.กล่าว.

จี้ รบ.ดูแลค่าไฟ

กรณีการขึ้นค่าไฟฟ้า โดยคุณหญิงสุดารัตน์

กล่าวว่า พรรคขอเสนอแนวทางลดค่าครอง

ชีพให้ประชาชน 2 ประการคือ ประการแรก 

รัฐบาลต้องเปลี่ยนวิธีคิดโดยเปลี่ยนตัวชี้วัด 

KPI ใหม่ โดยขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี

เปลี่ยนนโยบายหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยว

กับสาธารณูปโภคที่มุ่งเน้นนำากำาไรเข้ารัฐ 

มาเป็นลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนแทน และ

ประการที่สอง รัฐบาลจำาเป็นต้องเจรจากับ                                                        

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ทั้งในประเทศและเพื่อน

บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มทุนไทย และบางส่วนเป็น                                                        

บริษัทลูกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประ 

เทศไทย (กฟผ.) ให้ลดค่าความพร้อมจ่าย

ลงมา เพราะตรงนี้คือค่าใช้จ่ายมากที่สุดใน

ระบบไฟฟ้าของไทยในปัจจุบัน 

น.ต.ศิธากล่าวว่า เวลานี้ ไทยเข้าสู่ยุค

ข้าวยากหมากแพงอย่างสมบูรณ์แบบ ค่า

ครองชีพ ค่าน้ำามันราคาแพง และค่าไฟ

กำาลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยหน่วยงานที่ดูแล

เรื่องการไฟฟ้า ทั้ง กฟผ., การไฟฟ้านคร 

หลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(กฟภ.) ที่เป็นรัฐวิสาหกิจในธุรกิจพลังงาน

ไฟฟ้ากลับมีผลกำาไรสะสมมหาศาลกว่า 6.6 

แสนล้านบาท โดย กฟผ.มีกำาไรสะสมอยู่ที่ 

3.74 แสนล้านบาท, กฟน.มีกำาไรสะสม 1.1 

แสนล้านบาท และ กฟภ. มีกำาไรสะสม 1.8 

แสนล้านบาท ในขณะที่ประชาชนต้องรับ

ภาระค่าไฟฟ้าแพงอย่างแสนสาหัส แต่ 3 

การไฟฟ้ามีกำาไรจำานวนมาก ขณะที่ตัวเลข

ของบริษัทลูกของ กฟผ. พบว่าบริษัท ผลิต

ไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) (EGCO) มีกำาไร

สะสม 5.5 หมื่นล้านบาท และบริษัท ราช 

กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (RATCH) มีกำาไร

สะสม 3.7 หมื่นล้านบาท  

“ในสมัยที่เป็นประธานบอร์ดบริหาร

การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) 

ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเกรดเอที่ต้องส่งเงินเข้ารัฐ                                                          

แต่การบริหารงานในเวลานั้น เรามุ่งเน้นผล                                                             

ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก โดยเท่ียวบิน                                                          

ภายในประเทศ ทอท.ยอมขาดทุนประมาณ 

150 บาทต่อคน เพื่อลดค่าใช้จ่ายภาคประชา 

ชนและสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ แต่

ไปมุ่งเน้นการทำากำาไรกับเที่ยวบินต่างประเทศ

เพื่อมาชดเชย ซึ่งเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าแม้จะ

เป็นรัฐวิสาหกิจเกรดเอ ก็สามารถดำาเนินการ

เพื่อลดภาระประชาชน และประกอบกิจการมี

ผลกำาไรได้” น.ต.ศิธาระบุ

ด้านนายนพดลกล่าวว่า ตามเจตนา   

รมณ์ของกฎหมายการประกอบกิจการพลัง 

งานนั้น รัฐพึงปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้

พลังงาน ทั้งในเรื่องอัตราค่าบริการที่ต้อง

มีระดับราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม ดังนั้น

รัฐบาลต้องกลับมาดูวัตถุประสงค์เดิมเป็น

หลัก เพื่อหยุดการเน้นสร้างกำาไร แต่ต้องหัน

มาดูแลประชาชนให้มากขึ้น ในยามวิกฤตที่

ประชาชนต่างได้รับความลำาบากเช่นนี้ 

นายสันติ กีระนันทน์ รองหัวหน้า

พรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) โพสต์เฟซบุ๊ก 

ระบุว่า จากที่ได้ติดตามตัวเลขที่เกี่ยวข้อง

กับเศรษฐกิจ เช่น ราคาน้ำามันดิบ อัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตรา รวมถึงตลาดพันธบัตร

สหรัฐ เห็นชัดถึงความกังวลว่าจะเข้าสู่ภาวะ

เศรษฐกิจถดถอย ซึ่งสหรัฐมีระบบเศรษฐกิจ

ใหญ่ย่อมส่งผลต่อโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่

ได้ พายุรุนแรงทางเศรษฐกิจก่อตัวขึ้นอย่าง

ชัดเจน ประเทศไทยคงถูกโหมกระหน่ำาอย่าง

หลีกเลี่ยงได้ยาก

“เวลานี้ ไม่ใช่เวลาพูดถึงเรื่องการกระ

ตุ้นเศรษฐกิจหรือเรื่องการสร้างความเติบโต

ทางเศรษฐกิจในระยะยาว แต่ต้องหาวิธี

ว่าจะรับมือกันต่อสู้ความผันผวนของพายุ

เศรษฐกิจที่กำาลังโหมกระหน่ำาให้รอดชีวิต

กันไปได้อย่างไร” นายสันติระบุ

วันเดียวกัน นายวิกรม เตชะธีราวัฒน์ 

ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เชียงราย และคณะทำางาน

เศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณี 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ และ 

รมว.กลาโหม แถลงยุทธศาสตร์ 3 แกนหลัก 

โดยมุ่งหวังให้ไทยเป็นฐานในการผลิตรถยนต์

ไฟฟ้า (อีวี) ในประเทศไทยว่า เป็นเพียงการ

ขายฝัน เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ไม่มีนโยบาย

หรือมาตรการส่งเสริมการผลิตและการใช้

ยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร และการที่ค่า

ไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้น ที่จะสูงถึงหน่วยละ 5 

บาท อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่รถยนต์ไฟฟ้าไม่

ได้รับความนิยมมากนักในประเทศไทย

นายวิกรมกล่าวอีกว่า รัฐบาลไม่มี

การส่งเสริมการผลิตแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพ

สูงแล้ว และแนวนโยบายในการจัดการขยะ

จากแบตเตอรี่ ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้นมา

นานแล้ว แต่ พล.อ.ประยุทธ์เพิ่งจะมานึก

ได้ รัฐบาลทิ้งโอกาสการลงทุนไปแล้ว เชื่อ

ว่า พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้เข้าใจเรื่องรถอีวี 

จริง แต่พูดตามบทที่มีคนเขียนให้ ทำาให้ไม่รู้

ว่าหัวใจสำาคัญของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าคือ 

การผลิตแบตเตอรี่และไมโครชิปในประเทศ 

จึงอยากเตือนไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ว่าตื่น

จากฝันได้แล้ว 

ด้าน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรกุล รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกฯ ออกมาตอบโต้เรื่องนี้ว่า 

นายกฯ มีนโยบายและวางแผนงานเพื่อผลัก

ดันให้ไทยเป็นฐานผลิตรถอีวีมาตั้งแต่ปี 2558 

โดยกำาหนดให้เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้า

หมายเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ไทยในอนาคต และมีการวางแนวทางขับ                                                          

เคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งคณะกรรม 

การนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ หรือ

คณะกรรมการอีวี ขึ้นมาดูแล และขณะนี้มี

มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่มีผลบังคับใช้

แล้วอย่างครบวงจร   

“ที่นายวิกรมบอกว่าคณะทำางานด้าน

เศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยได้ศึกษาโอกาสและ

ความเป็นไปได้ เรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์พลัง 

งานไฟฟ้ามา 3-4 ปีแล้ว นับเป็นเรื่องที่ดีที่ทีม

เศรษฐกิจของพรรคต่างๆ จะได้ร่วมกันในการ

หาแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 

ซึ่งในเรื่องยานยนต์ไฟฟ้านี้ ท่านนายกฯ มีนโย

บายมาตั้งแต่แต่ปี 2558 และมีแผนงานผลัก

ดันต่อเนื่องมาโดยลำาดับ จนขณะนี้มีมาตรการ

ส่งเสริมการลงทุนและมาตรการรองรับ และ

ความร่วมมือกับภาคเอกชนโดยครบวงจร

แล้ว” น.ส.ไตรศุลีกล่าว.
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‘หมอนพระร่วง’ สุดยอดทุเรียนสุโขทัย

สุโขทัย • วันที่ 15 ก.ค.65 น.ส.พัชรอร วงศ์กำาแหง  รอง ผวจ.

สุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมบุฟเฟต์ทุเรียน  ระหว่างวันที่                                                                                 

14-17 ก.ค.65 ณ ไร่สานฝัน ม.12 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย 

จ.สุโขทัย พร้อมมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 

10,000 บาท ที่พักโฮมสเตย์ไร่สานฝัน จำานวน 2 วัน 1 คืน 

สำาหรับ 2 ท่าน  และที่พัก รดา ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม จำานวน 2 

วัน 1 คืน  สำาหรับ 2 ท่าน แก่ผู้ชนะเลิศในกิจกรรมประกวด

ตั้งชื่อทุเรียนสุโขทัย โดยผู้ชนะเลิศได้แก่ นางสาวขนิษฐา บัว

ป้อม ตั้งชื่อทุเรียนว่า “หมอนพระร่วง” ทั้งนี้ สุโขทัยมีพื้นที่ปลูก

ทุเรียนมากกว่า 20,000 ไร่ มีปลูกกันมากที่ศรีสัชนาลัย เป็น

พืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้จังหวัดสุโขทัย ปีละไม่ต่ำากว่า 500 

ล้านบาท และมีประวัติการปลูกมานานตั้งแต่ปี พ.ศ.2340 มี

อัตลักษณ์เฉพาะ เนื่องจากปลูกในพื้นที่เขาสภาพดินผุ มีแร่

ธาตุอุดมสมบูรณ์ ปริมาณน้ำาฝนไม่มาก จึงทำาให้ทุเรียนมีเนื้อ

แห้ง กรอบ ไม่แฉะ รสชาติเข้มข้น เนื้อทุเรียนมีสีเหลืองนวล 

เนื้อหนา ละเอียด เม็ดลีบ ไม่หวานจัด เกษตรกรปลูกแบบ

ธรรมชาติ ใช้สารเคมีค่อนข้างน้อย ทำาให้มีความปลอดภัย จึงได้

จัดกิจกรรมประกวดตั้งชื่อ “ทุเรียนสุโขทัย” ในช่วงเดือนเมษา 

ยน-พฤษภาคม 2565 เพื่อคัดเลือกชื่อทุเรียนที่เป็นอัตลักษณ์

ของสุโขทัย โดยมีผู้ส่งชื่อเข้าร่วมแข่งขันกว่า 500  ชื่อ เหลือ 5 

ชื่อสุดท้ายเพื่อเปิดโหวตผ่านสื่อออนไลน์ เป็นคะแนน popular 

vote ตัดสินตามหลักเกณฑ์จากคะแนนคณะกรรมการร้อยละ 

70 และคะแนนโหวตร้อยละ 30

จัดระเบียบร้านค้ารับพระธาตุพนมมรดกโลก

นครพนม • วันที่ 15 ก.ค.65 เวลา 09.00 น. พระเทพวรมุนี                                   

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร/ท่ีปรึกษาเจ้าคณะภาค 

10 ได้เปิดป้ายร้านค้าหมู่บ้านศีล 5 ข้างลานธรรมด้านทิศใต้ 

บริเวณหน้าวัด เพื่อจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยที่มาตั้งแผงใน

พ้ืนท่ีธรณีสงฆ์ ตามคำาแนะนำาของคณะกรรมการมรดกโลก และ                                

สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยก่อนหน้าน้ีพ่อค้าแม่ขายตั้ง                                                                                                  

หาบเร่แผงลอยกันอย่างกระจัดกระจายไม่มีความสวยงาม 

คณะกรรมการวัดจึงก่อสร้างร้านค้าเพื่อให้ตั้งร้านขายเป็น

สัดส่วน เบื้องต้นได้ก่อสร้างก่อน 28 ห้อง/ล็อก คิดค่าเช่าเดือน

ละ 1,000 บาท มีเงื่อนไขว่าถ้าผู้เช่านำาห้องหรือล็อกไปให้ผู้อื่น

เช่าต่อเพื่อหากำาไรจะยกเลิกสัญญาทันที ที่สำาคัญทุกร้านค้าจะ

ต้องปลอดอบายมุข จึงตั้งชื่อว่าร้านค้าหมู่บ้านศีล 5 ด้านนาย

คงสกล จึงพัฒนา ประธานคณะกรรมการวัด เปิดเผยว่าวัด

ได้รับคำาตำาหนิจากกรรมการมรดกโลกในความไม่เป็นระเบียบ

เรียบร้อยของผู้ค้าขายบริเวณวัด พศ.เข้ามาตรวจสอบและพบ                                                                            

เป็นเรื่องจริง  จึงมีข้อแนะนำาให้ดำาเนินการจัดระเบียบให้เรียบ 

ร้อย โดยบริเวณหน้าวัดมีพื้นที่ธรณีสงฆ์กว่า 20 ไร่ เมื่อเจ้า

หน้าที่เข้าไปแก้ไขมักโวยวายว่ากลั่นแกล้งคนทำามาหากิน ซึ่งถ้า

ทุกคนมีวินัยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่นักท่องเที่ยว คงไม่ต้อง

มีใครมาจัดระเบียบกฎเกณฑ์แบบนี้.

ลำาปาง • ตำารวจรวบตัว “ไอ้

อ๋อง” หรือนายสุภเวช เด็กวัดใน 

อ.เมืองลำาปาง หลังควงมีดบุกงัด

หอพักหวังข่มขืนสาวคาราโอเกะ

กลางดึก

จากกรณีมีผู้ ใช้ เฟชบุ๊ก 

รายหนึ่งโพสต์คลิปวิดี โอและ

ข้อความว่า “#โพสต์น้ีโพสต์เตือน

ภัยเจอมากับตัวเอง เหตุเกิดเมื่อ                              

เวลา 03.51 น. เหตุเกิดที่หอพัก

แห่งหนึ่งในลำาปาง เรื่องมีอยู่ว่า

เมื่อคืนพึ่งเลิกงานกำาลังมาถึง

หอพักมีชายคนหนึ่งซึ่งไม่ทราบ

ชื่อและไม่เคยรู้จักมาก่อนมา

เคาะประตูห้องอยู่หลายครั้ง จน

แอบดูที่หน้าต่างห้องตัวเองจน

เห็นว่าผู้ชายคนนี้กำาลังถือมีด

พยายามงัดห้องเรา ตอนนั้น

ยอมรับว่าสติเสียแล้วพอตั้งสติ

ได้เลยโทรหาน้องอีกหอมาที่ห้อง 

#ใครพบเห็นก็ให้ระวังตัวเองกัน

ด้วยนะคะ โดยเฉพาะผู้หญิง”

ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 

พ.ต.ต.ธานี ตันจันทร์กูล สว.

(สืบสวน) สภ.เมืองลำาปาง ได้

ลงพื้นที่หอพักดังกล่าว ม.12 

ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำาปาง พบ

กับ น.ส.เอ (นามสมมุติ) อายุ 

25 ปี สาวเจ้าของโพสต์ ซึ่งเล่า

ให้ฟังว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ

ช่วง 03.51 น. วันที่ 12  ก.ค.65 

พร้อมนำาเจ้าหน้าที่ ไปชี้จุดที่ชาย

คนดังกล่าวนำารถจักรยานยนต์

ตรัง • เมื่อเวลา 09.10 น. วัน

ที่ 15 ก.ค.65  ร.ต.ท.พันธรักษ์ 

พงศ์พฤกษธาตุ รอง สว.สอบสวน 

สภ.เมืองตรัง รับแจ้งพบศพชาย                                          

ผูกคอเสียชีวิตกับต้นไม้ ใหญ่   

บริเวณกลางทุ่งนาท่าปาบ หลัง

ห้างไทวัสดุ ม.7 ต.บ้านโพธิ์ อ. 

เมืองตรัง จึงรายงานให้ผู้บังคับ

บัญชาทราบก่อนเดินทางไป

ตรวจสอบ พร้อมด้วยสายตรวจ 

ต.บ้านโพธิ์,  แพทย์เวร รพ.ศูนย์

ตรัง, หน่วยกู้ชีพ รพ.ทีอาร์พีเอช 

และหน่วยกู้ภัยบรรเทามูลนิธิ

กุศลสถานตรัง

ที่เกิดเหตุเป็นทุ่งนากว้าง                                                  

อยู่ติดกับถนนเลียบคลองชลประ 

ทาน มีหญ้าขึ้นรกทึบ มีต้นไม้

ใหญ่ข้ึนติดกันจำานวน 3 ต้น บริเวณ 

ต้นที่ 3 พบร่างของนายโชติพล 

พรหมนรา  หรือน้ำา อายุ 47 ปี 

ชาว อ.นาโยง จ.ตรัง อาชีพทำา

ธุรกิจ  ใช้เชือกร่มหรือเชือกผูก

เปลผูกคอตัวเองเสียชีวิตอยู่กับ

ปางต้นไม้ ในสภาพเลือดออกทาง

จมูกและปาก สวมเสื้อยืดสีเขียว

ฟ้า สวมทับด้วยเสื้อแจ็กเกตลาย

พรางทหาร นุ่งกางเกงลายพราง

ทหาร เบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิต

มาแล้วไม่ต่ำากว่า 4 ชั่วโมง ตาม

ร่างกายไม่พบบาดแผลการต่อสู้ 

หรือถูกทำาร้ายแต่อย่างใด

นายกชกานตร์ พรหมนรา                                                      

อายุ 23 ปี ลูกชายคนโตของผู้ตาย

ระบุว่า พ่อมีความเครียดสะสมใน

เรื่องของเศรษฐกิจ เนื่องจากพ่อ                                                

เป็นผู้จัดการร้านขายผ้าม่านเฟอร์ 

นิเจอร์อยู่ในห้างบ๊ิกซี สาขา จ.ตรัง 

มีแม่เป็นเจ้าของร้าน ต้ังแต่ช่วง

โควิด-19 ท่ีผ่านมามีปัญหาเรื่อง

เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ของขาย

ไม่ออก รายได้ขาดหาย ร้านโดน

ปิดตัว จนทำาให้ความเครียดลุกลาม

ไปยังเรื่องอื่นๆ คิดว่าเป็นสาเหตุ

ท่ีทำาให้จบชีวิตลงเช่นน้ี เบ้ืองต้น

ญาติไม่ได้ติดใจในสาเหตุของการ

เสียชีวิต และจะนำาร่างไปประกอบ

พิธีทางศาสนาต่อไป.

เศรษฐกิจทำาพิษ

พ่อค้าเฟอร์นิเจอร์

เครียดผูกคอตาย

เชียงใหม่  • วันที่ 15  ก.ค.65                                       

พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล  ผู้บัญชา                                        

การ กองกำาลัง ผาเมือง เปิดเผย

ว่า  ระยะนี้เจ้าหน้าที่ ยังจับกุมผู้                                  

ลักลอบ เข้าเมืองผิดกฎหมาย 

และขนย้ ายยา เสพติด ได้ ต่ อ

เนื่องตามแนวชายแดน  โดยตรึง

กำาลังเฝ้าระวัง ตลอดเวลา  ล่าสุด

กองบังคับการควบคุมและปราบ

ปราม ยาเสพติดที่ 1 กกล.ผา

เมือง ออกปฏิบัติภารกิจตั้งจุด

ตรวจบริเวณบ้านปางมะกง ต.ปิง

โค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พบ

รถตู้ต้องสงสัยจึงเรียกให้จอดเพ่ือ

ตรวจค้น  พบผู้ลักลอบเข้าเมืองจำา 

นวน 19 คน ผู้นำาพา 1 คน จาก

การสอบถามเบ้ืองต้นให้การรับ

สารภาพว่า ได้เดินเท้าผ่านช่องทาง

ธรรมชาติบ้านแหลม อ.สอยดาว 

จ.จันทบุรี เพื่อมาหางานทำาใน

พื้นที่ อ.เชียงดาว จนมาถึงที่

หมายและถูก จับกุม  หน่วยจึงได้

ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่ง

เจ้าหน้าที่ตำารวจภูธรเชียงดาว

ดำาเนินการต่อไป

ต่อมาวันท่ี 15 ก.ค.65  หน่วย                                              

เฉพาะกิจกรมทหารม้าท่ี 3 กกล.

ผาเมือง ระหว่างลาดตระเวน

บริเวณบ้านผาหมี ต.เวียงพางคำา                                          

อ.แม่สาย จ.เชียงราย พบกลุ่ม

บุคคลต้องสงสัยเดินเท้ามาจาก

แนวชายแดน และมาข้ึนรถกระ 

บะท่ีจอดรออยู่ข้างทาง จึงได้ขอ

ทำาการตรวจค้นและพบเป็นผู้ลัก   

ลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย  11 คน 

พร้อมผู้นำาพา 1  คน ผู้ต้องหา

ให้การรับสารภาพว่าเดินผ่าน

ช่องทางธรรมชาติข้ามมาจากฝ่ัง

ประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือไปหางาน

ทำาท่ี กทม.  จึงควบคุมตัวท้ังหมด

ส่งเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง

จังหวัดเชียงรายดำาเนินคดีต่อไป

ท้ังน้ี จากข้อมู ลกองทัพภาค 

ท่ี  3  ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี 3 

กองกำาลังนเรศวร และกองกำาลังผา

เมืองได้ร่วมกับทุกภาคส่วนระหว่าง 

1-10 ก.ค.65 มีผลการจับกุม 32 

คร้ัง ได้ผู้ต้องหา 224 คน  อีกท้ังยัง

มียาเสพติดอีกจำานวน มากท่ีจับได้

ตามแนวชายแดนระยะน้ี.

จับต่างด้าวลอบหนีเข้าเมืองเขตชายแดน

รวบเด็กวัดงัดหอพักหญิงหวังข่มขืน

มาจอดใกล้กับตู้น้ำ าดื่มหยอด

เหรียญ ก่อนเดินเข้ามาในหอพัก

และนั่ งอยู่ที่ม้านั่ งหลายนาที 

แล้ว เดินไปที่หน้ าห้องของผู้

โพสต์และเคาะประตูห้องหลาย

ครั้ง โดยระหว่างนั้นก็ได้นำามีด

ปลายแหลมยาวประมาณฟุต

ออกมาและพยายามบิดและงัด

ลูกบิดประตูหน้าห้องนานหลาย

นาที  ตนแอบแง้มดูที่หน้าต่าง

เห็นว่าไม่ใช่คนรู้จักเลยไม่เปิด

ประตูและตกใจมาก จึงโทรศัพท์

หาเพื่อนที่อยู่อีกหอพักหนึ่งให้มา

ช่วย แต่ชายคนดังกล่าวก็ออก

ไปก่อน 

โดยคืนที่ผ่านมาตำารวจ 

สภ.เมืองลำาปาง นำาโดย  พ.ต.อ.                                             

ศราวุธ วะเท ผู้กำากับการ, พ.ต.ต.                                               

ธานี ตันจันทร์กูล สารวัตรสืบ                                                 

สวน นำาชุดสืบสวนลงพื้นที่สืบ  

หาตัวคนร้ายตามภาพจากกล้อง

วงจรปิด ทราบชื่อคือนายอ๋อง 

หรือนายสุภเวช อายุ 21 ปี เป็น

เด็กวัดแห่งหนึ่งในเขต อ.เมือง

ลำาปาง และนำากำาลังไปติดตาม

ตัวโดยจับกุมได้บริเวณถนนวัง

ขวา อ.เมืองลำาปาง พร้อมกับนำา                                          

ตัวและยึดรถมอเตอร์ ไซค์ที่ขับ                                                

ไปก่อเหตุ เสื้อยืด กางเกงสีดำา                                            

ที่สวมใส่ไปก่อเหตุในคืนดังกล่าว

มาเป็นหลักฐานในการสอบ

ปากคำา  โดยนายอ๋องรับสาร 

ภาพว่าได้ก่อเหตุจริง แต่ให้การ

ปฏิ เสธว่ าที่ ถื ออาวุ ธมี ด เข้ า                                                 

ไปนั้นจะไปแก้แค้นคู่อริภายใน

หอ ไม่ได้หวังข่มขืน แต่ยังคง

ให้การวกวน

เจ้าหน้าที่จึงดำาเนินคดี                                               

นายอ๋องในข้อหาบุกรุกเคหสถาน

ในยามวิกาล พกพาอาวุธมีด 

ขณะเดียวกันได้สืบประวัติของ

นายอ๋อง ปรากฏว่าในช่วงที่เป็น

เยาวชนได้ก่อเหตุลักทรัพย์มา

ทั้งหมด 3 ครั้งในหลายอำาเภอ 

และเคยถูกดำาเนินคดีและถูกจำา

คุก ล่าสุดมาก่อเหตุบุกเข้าไปใน

หอพักหญิงในยามวิกาลและถูก

ตำารวจจับกุมตัวในครั้งนี้.



ไม่ไว้วางใจ

เป็นเพื่อนกันท้ังน้ัน 

รมว.แรงงานระบุว่า พร้อมท่ีจะรับฟังการ

อภิปราย หากมีข้อมูลหลักฐานท่ีช้ีว่ารัฐบาลดำาเนิน

การหรือบริหารไม่ถูกต้อง แต่หากรัฐบาลดำาเนิน

การถูก แต่จะมาอภิปรายโกหกประชาชนเพื่อหวัง

ทำาลายดิสเครดิตกัน ถือว่าเป็นเรื่องท่ีไม่ถูกต้อง 

ประชาชนจะมองออก และหากรัฐมนตรีสามารถ

ช้ีแจงข้อกล่าวหาได้ พรรคร่วมรัฐบาลพรรคเล็ก

พร้อมท่ีจะโหวตไว้วางใจ ท้ังน้ีเชื่อว่ารัฐมนตรีทุก

คนจะได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจผ่านท้ัง 11 คน 

โดยนายกฯ กำาชับให้รัฐมนตรีเตรียมช้ีแจง และทุก

คนพร้อมช้ีแจงหักล้างข้อกล่าวหาในสภา

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย 

และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ท่ีเดิน

ทางมาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายสุชาติ และ

เป็นหน่ึงในรัฐมนตรีท่ีถูกยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้

วางใจคร้ังน้ี กล่าวว่า เรื่องของเสียงสนับสนุนเป็น

เรื่องท่ีพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคต้องมีการหารือ

กัน เพราะรัฐบาลผสมอย่างไรต้องข้ึนอยู่กับเสียง

สนับสนุนในสภา ดังน้ัน การหาเสียงสนับสนุน

เป็นหน้าท่ีของรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคแกนหลัก 

รวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคต้องช่วยกันดูแล

เสียงสนับสนุนของแต่ละพรรคด้วย เพราะการ

ถอนตัวของ ศท.เป็นเหตุการณ์ท่ีเพ่ิงเกิดข้ึน แต่

เชื่อว่าผู้ใหญ่ในแต่ละพรรคคงกำาลังหาทางพูดคุย

กันอยู่ และเบ้ืองต้นเท่าท่ีทราบ พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรค                                    

พปชร.กำาลังดำาเนินการเรื่องน้ีอยู่

รองหัวหน้าพรรค ปชป.กล่าวอีกว่า ส่วน

ท่าทีของ ปชป.เมื่อได้เข้าร่วมรัฐบาลแล้ว มีหน้า

ท่ีต้องร่วมกันในการสนับสนุนรัฐบาล และจาก

การทำางานด้วยกันมา 4 ปี เชื่อว่ารัฐบาลสามารถ

อธิบายทำาความเข้าใจในทุกประเด็นได้แน่นอน ดัง

น้ัน หากไม่มีเหตุการณ์ใดท่ีทำาให้เกิดความเสียหาย

ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน เชื่อว่าแต่ละพรรค

จะสามารถดูแลคะแนนไว้วางใจกันได้

รมช.มหาดไทยระบุว่า ในส่วนของตนท่ีถูก

อภิปรายน้ัน ได้เตรียมข้อมูลและพร้อมตอบทุก

ประเด็น เบ้ืองต้นพอจะทราบประเด็นท่ีคาดว่าฝ่าย

ค้านจะอภิปราย เป็นเรื่องเก่าท่ีเคยอภิปรายไปแล้ว 

หรือไม่เป็นเรื่องท่ีตนกำากับดูแลกรมท่ีดิน อย่างไร

ก็ตาม ในกรณีหากมีรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงไม่ได้

รับความไว้วางใจจากสภาจะนำาไปสู่การปรับคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) หรือไม่น้ัน เรื่องปรับ ครม. เป็น

เรื่องอำานาจหน้าท่ีการตัดสินใจของนายกฯ จะไป

ตอบแทนไม่ได้

กลุ่ม 16 ยกให้ ‘ตู่-ป้อม-เฮ้ง’

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรค

และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ปชป. โพสต์เฟซบุ๊กตอนหน่ึงว่า ถือเป็นการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคร้ังท่ี 4 และคร้ัง

สุดท้ายของสภาผู้แทนราษฎรชุดน้ี ซ่ึงรัฐบาลจะ

ประมาทไม่ได้ เนื่องจากปัญหาเสียงสนับสนุน

รัฐบาลลดลงจากกรณี ศท.และเสียงสนับสนุนจาก

กลุ่มพรรคเล็กท่ีเป็นตัวแปรสำาคัญยังไม่น่ิง เป็น

สถานการณ์ท่ีเปราะบางมากกว่าการอภิปรายไม่

ไว้วางใจทุกคร้ังท่ีผ่านมา ในขณะท่ีกระแสทางการ

เมืองในปัจจุบันเอ้ือต่อฝ่ายค้านใน 2 เรื่อง 1.ปัญหา 

เศรษฐกิจปากท้องของประชาชนจากผลกระทบ 

ของการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ และ

สงครามรัสเซีย-ยูเครน 2.กระแสพรรคฝ่ายค้านดี

ข้ึนจากชัยชนะต่อเนื่องในการเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม. 

และการเลือกต้ังซ่อม ส.ส.ลำาปางเขต 4 

“ดังน้ัน รัฐบาลต้องผนึกเสียง 6 พรรคร่วม

รัฐบาลให้เป็นเอกภาพมากท่ีสุด และแสวงหาเสียง

สนับสนุนเพ่ิมข้ึนจากกลุ่มพรรคเล็ก และ ส.ส.ใน

พรรคอื่นท่ีต้องการสนับสนุนรัฐบาล หรือมีเจตนา

จะย้ายสังกัดมาอยู่พรรคร่วมรัฐบาลในการเลือก

ต้ังคร้ังหน้า ก็จะสามารถฝ่าด่านการอภิปรายคร้ัง

น้ีไปได้” นายอลงกรณ์กล่าว

รองหัวหน้าพรรค ปชป.รายน้ีกล่าวด้วย

ว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจคร้ังน้ี เป็นโอกาส

การทำาหน้าท่ีอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นคร้ังสุดท้าย

ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน จึงจะทุ่มเททุกสรรพ

กำาลังในการซักฟอกคร้ังน้ี โดยมุ่งหวังให้เกิด

การเปล่ียนแปลงทางการเมืองหลังการอภิปราย 

และสร้างบาดแผลให้กับผู้นำารัฐบาลและพรรค

ร่วมรัฐบาลให้มากท่ีสุด และลึกท่ีสุด ด้วยเหตุน้ี                                      

นายกฯ และ 10 รัฐมนตรีท่ีถูกซักฟอก พึงใช้วิกฤต

เป็นโอกาส โดยช้ีแจงข้อกล่าวหาให้ชัดเจน กระชับ 

ตรงประเด็น พร้อมนำาเสนอผลงานของรัฐบาล

และรัฐมนตรีแต่ละคนประกอบการช้ีแจง ประการ

สำาคัญต้องทำาตัวเหมือนผีดิบ คือต้องไร้ความรู้สึกไร้

อารมณ์ และหลีกเล่ียงการตอบโต้ เพราะจะทำาให้

เสียสมาธิและสูญเสียเวลาโดยไม่จำาเป็นในการ

ช้ีแจงทำาความเข้าใจต่อสภาผู้แทนราษฏร

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค ปชป. 

กล่าวว่า การท่ี ร.อ.ธรรมนัสระบุว่าแพ้การเลือก

ต้ังซ่อม จ.ลำาปาง เพราะประชาชนภาคเหนือตอน

บนไม่เอารัฐบาลน้ัน เป็นการวิเคราะห์การเมือง

ในแนวของ ร.อ.ธรรมนัส แต่ความเป็นจริงแล้ว

มีหลายมิติท่ีควรจะพูดถึงให้รอบด้าน ในส่วนของ 

ปชป.น้ัน การร่วมรัฐบาลเราตระหนักในหน้าท่ี

ท่ีเราต้องทำางานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

และส่วนรวมให้ได้มากท่ีสุด ตามเงื่อนไขท่ีได้มีข้อ

ตกลงไว้เมื่อคร้ังร่วมรัฐบาล ไม่ได้มีความคิดจะ

ไปแก่งแย่งหรือแทงข้างหลังใครเพื่อให้ได้มาซ่ึง

ประโยชน์ส่วนตน

โฆษก ปชป.ยังกล่าวถึงกรณีนายสุทิน คลัง

แสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วม

ฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) บอกให้ ปชป.คิดให้ดี อย่า

ไปแบกหามนายกฯ ว่า ย้ำาว่า ปชป.ไม่มีแนวคิด

ท่ีจะแทงข้างหลังหรือหักหลังใคร หน้าท่ีท่ีได้รับ

รัฐมนตรีทุกคนพร้อมทำางานในฐานะพรรคร่วม

รัฐบาล การร่วมกันทำางานตามภาระหน้าท่ีคงไม่ใช่

การไปแบกไปหามใคร ส่วนท่ีนายสุทินเปรียบว่า

ทองคำาอยู่ใกล้ตะก่ัวจะหมองน้ัน อย่าได้กังวลแทน 

ปชป. ทองคือทอง และคงไม่ไปมองใครว่าเป็น

ตะก่ัว พรรคการเมืองบางพรรคท่ีโกงบ้านโกงเมือง 

เผาบ้านเผาเมือง ยังไม่มีใครไปเทียบกับส่ิงไหนเลย 

แต่ประชาชนรู้สึกได้ว่าพรรคดังกล่าวเป็นเช่นไร

“นายสุทินได้กล่าวเทียบต่อไปว่าใกล้เลือก

ต้ังหมาป่วยเห็บเหาโดดหนี ยืนยันว่าไม่มีพรรค

ไหนหรือใครเป็นเห็บเหา และไม่มีใครเป็นหมาท่ี

ป่วยดังคำาเปรียบเปรย แต่ส่ิงหน่ึงท่ีเห็นได้ชัดใน

สังคมการเมืองเห็บหรือเหาท่ีพยายามสูบเลือด

ประเทศพอกินอ่ิมแล้วกระโดดหนีก็มีให้เห็น

มากมาย เปรียบเทียบอย่างไรก็ได้ แต่อย่าให้เข้า

ตัวเลย ทุกฝ่ายควรตระหนักในการทำาหน้าท่ีของ

ตนให้สมบูรณ์จะดีท่ีสุด” นายราเมศระบุ

นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชี

รายชื่อ หัวหน้าพรรคไทรักธรรม เปิดเผยว่า ยัง

ยึดมติเดิมของกลุ่ม 16 ยังเป็นพรรคร่วมรัฐบาล 

และยังไม่มีแตกแถว แต่จะให้การสนับสนุน 

พล.อ.ประยุทธ์, พล.อ.ประวิตร และนายสุชาติ 

ส่วนรัฐมนตรีอีก 5 คน ได้ข้อมูลมาพอสมควร โดย

จะดูการช้ีแจงและการซักฟอกของฝ่ายค้านก่อน

เมื่อถามว่า การระบุว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่า

จินดา รมว.มหาดไทย อาจถูกคว่ำาน้ันเกิดจาก

สาเหตุอะไร นายพีระวิทย์ช้ีแจงว่า เนื่องจากส่วน

ตัวมีความสนิทสนมกับฝ่ายค้าน มีโจทย์และหัวข้อ

มา ตนพร้อมศึกษาข้อมูล อีกท้ัง ร.อ.ธรรมนัสมี

ข้อมูลค่อนข้างเยอะและชัดเจน จะมีการนัดพูดคุย

และหารือ ยืนยันว่าไม่ใช่เกมต่อรอง เพราะหากต่อ

รองก็ทำาไปนานแล้ว

เมื่อถามอีกว่า ร.อ.ธรรมนัสระบุว่าจะโหวต

สวนทุกรัฐมนตรี ยกเว้น พล.อ.ประวิตรคนเดียว 

นายพีระวิทย์ตอบว่า กลุ่ม 16 ส.ส.พรรคเล็กไม่ได้

ตาม ร.อ.ธรรมนัสทุกเรื่อง ต้องว่าเป็นรายบุคคล

กันไป และไม่ได้เป็นการแยกกัน เพราะเท่าท่ีคุย

กันเป็นเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่การถอนตัว

จากพรรคร่วมรัฐบาล ต้องเข้าใจ ว่าพรรคตนเอง

ไม่ใช่พรรคเดียว ในกลุ่ม 16 ยังมีพรรคอื่นๆ อีก 

10 พรรค จะบังคับคนอื่นไม่ได้ ต้องแยกประเด็น

การถอนตัวจากรัฐบาล 

“ขอให้ความม่ันใจว่าจะล้ม พล.อ.ประยุทธ์

ไม่ได้ แต่ล้มรัฐมนตรีรายบุคคลจะเกิดข้ึนคร้ังแรก

ในประวัติศาสตร์แน่นอน เพราะมีเสียงจากฝ่าย 

ร.อ.ธรรมนัส และจากกลุ่ม 16 หากรัฐมนตรีไม่

สามารถตอบคำาถามได้ และหากรวมคะแนนเสียง 

จาก ศท.และกลุ่ม 16 ผลคะแนนก็ร่อแร่ ส่วน

ทิศทางของกลุ่ม 16 จะต้องรอดูการหารือในวันท่ี 

17 ก.ค.น้ี ภายหลังการหารือกับ พล.อ.ประวิตร จะ

หารือทิศทางท่ีแน่ชัดของกลุ่ม 16 โดยเตรียมสถาน

ท่ีไว้ท่ีร้านเพลิน ถนนวิภาวดีรังสิต” หัวหน้าพรรค

ไทรักธรรมกล่าว

ซัดพรรคปัดเศษแค่ปรสิต

วันเดียวกัน พรรคเพื่อไทยได้ โพสต์

ข้อความและภาพลงเฟซบุ๊ก เป็นภาพคล้าย

โปสเตอร์หนัง เตรียมพร้อมกับอภิปรายไม่ไว้

วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐมนตรีคนอื่นๆ รวม

ทั้งสิ้น 11 คน โดยมีข้อความว่า เพื่อไทย ออริ

จินัล ซีรีส์ : เด็ดหัว สอยนั่งร้าน ขณะที่ทางพรรค

เพื่อไทย เขียนข้อความกำากับว่า เพราะอภิปราย

ไม่ไว้วางใจครั้งนี้ คือครั้งสุดท้ายของรัฐบาล

ประยุทธ์ เพื่อไทยพร้อมลุยในภารกิจใหญ่เพื่อพี่

น้องประชาชน ต้องไล่เผด็จการ 8 ปี สูบเลือด

ประชาชนออกไป ยุทธการเด็ดหัว สอยนั่งร้าน 

พร้อมปฏิบัติการ 3 ป. + 11 นั่งร้าน ต้องขนหัว

ลุก! 19-22 ก.ค.นี้ ที่รัฐสภา

น.ส.ธีรรัตน์ สำาเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. 

โฆษก พท. กล่าวว่า โปสเตอร์เป็นแค่ส่วนหนึ่ง

เท่านั้นที่อยากจะให้ทุกคนสนใจและติดตามชม

เนื้อหาการอภิปราย เราตั้งใจในการอภิปรายครั้ง

สุดท้าย และคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชน

มากที่สุด อยากให้ทุกคนติดตามชม จะได้เห็นถึง

ความตั้งใจของพวกเรา แม้จะเป็นครั้งสุดท้าย 

แม้จะมีงูเห่าหรือมีการต่อรองเรื่องของการยกมือ

โหวต แต่เรายังมุ่งมั่นทำาต่อ ไม่อยากให้สูญเปล่า

โฆษก พท.กล่าวถึงกรณีกลุ่มพรรคเล็กจะ

เข้าไปพบ พล.อ.ประวิตรว่า มันเป็นเรื่องปกติของ

เทศกาลการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พวกเราทำางาน

อย่างหนักเพื่อจะได้ข้อมูล แต่พวกเขาทำางาน

อย่างหนักเพื่อจะได้ต่อรองกัน ได้วิ่งเต้น ได้ซื้อ

ตัวขายตัวกัน เราไม่ได้คาดหวังอะไรจากพวก

เขาเลย เพราะพวกเขาเหมือนปรสิต คอยกัดกิน

อยู่เฉยๆ ไม่ได้สร้างประโยชน์ มีแต่ทำาลายระบบ

ประชาธิปไตย 

“พรรคเล็กบอกเดี๋ยวโหวต อย่างไรนายกฯ                                                                         

ก็ผ่าน นั่นคือเขาคุยกันเรื่องผลประโยชน์ตอบ 

แทนกันแล้ว ตกลงกันแล้ว คิดดูว่ายังไม่ได้ฟัง

ข้อมูลเลย แต่บอกว่าผ่าน แสดงว่าเขาคุยกัน

เสร็จแล้วว่าให้อะไรกัน ก็ตามนั้น เป็นคำาสัญญา

กัน ตลกดีเหมือนกัน แต่จะไปคาดหวังหรือพึ่งพิง

อะไรเขาไม่ได้ แต่ใครที่ตั้งใจมา ขอให้มาจริงๆ 

อย่ามาแค่หลอกๆ” น.ส.ธีรรัตน์ระบุ

เมื่อถามถึงกรณี ร.อ.ธรรมนัสจะมาทำางาน

กับฝ่ายค้าน มีการติดต่อมาแล้วหรือไม่ น.ส.ธีร

รัตน์ตอบว่า ยังไม่ทราบเรื่อง และจากการที่คุย

กันภายในยังไม่มี คิดว่าอาจจะรอเปิดสภาในวัน

ที่ 18 ก.ค.นี้

มีรายงานข่าวจาก พท.แจ้งว่า พท.ได้

วางขุนพล 26 คนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐมนตรีคนอื่นๆ รวม 11 คน 

ระหว่างวันที่ 19-22 ก.ค. นำาโดย 1.นพ.ชลน่าน 

ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรค 2.นายประเสริฐ 

จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการ

พรรค 3.นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม 

และรองหัวหน้าพรรค 4.นายขจิตร ชัย

นิคม ส.ส.อุดรธานี 5.นายครูมานิตย์ สังข์

พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ 6.นายจักรพล ตั้งสุทธิ

ธรรม ส.ส.เชียงใหม่ 7.นายจตุพร เจริญเชื้อ 

ส.ส.ขอนแก่น 8.น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด 

9.นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. 

10.นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ 

11.นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำาภู 

12.น.ส.ธีรรัตน์ สำาเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. 

13.นายพัฒนา สัพโส ส.ส.สกลนคร 14.นางมนพร 

เจริญศรี ส.ส.นครพนม 15.นายยุทธพงศ์ จรัส

เสถียร ส.ส.มหาสารคาม 16.นายวิสาร เตชะ

ธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย 17.นายวิสุทธ์ิ ไชยณรุณ                                         

ส.ส.พะเยา 18.นายวัน อยู่บำารุง ส.ส.กทม. 

19.นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ส.ส.เลย 20.นายสมคิด 

เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี 21.นายสุรวิทย์ คง

สมบูรณ์ ส.ส.ชัยภูมิ 22.นางอนุรักษ์ บุญ

ศล ส.ส.สกลนคร 23.น.ส.สกุณา สาระนันท์ 

ส.ส.สกลนคร 24.น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร 

ส.ส.ขอนแก่น 25.นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา 

ส.ส.กทม. และ 26.นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล 

ส.ส.เลย พรรคเพื่อไทย 

ธรรมนัสตัดป้อมไม่ขาด

นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคก้าวไกล (ก.ก.) กล่าวถึงกรณี ร.อ.ธรรมนัส

จะขอร่วมการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ศท.ต้องมา

คุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านก่อน เพราะที่ผ่านมายัง

ไม่เคยคุยกัน จะปุ๊บปั๊บมาไม่ได้ ต้องคุยกันก่อนว่า

ได้หรือไม่ เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของท่าที

ของ ศท.ที่ไม่มีความชัดเจน ศท.ต้องจัดการก่อน 

เมื่อถามว่า หาก ศท.เข้าร่วมการอภิปราย

ไม่ไว้วางใจด้วย จะเป็นการเกลี้ยกล่อมพรรคเล็ก

ให้ลงมติไม่ไว้วางใจในตัวรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย

หรือไม่ นายธีรัจชัย ตอบว่า ไม่แน่ใจว่าพรรคเล็ก

ยังสามารถลงมติไปแนวเดียวกันหรือไม่ เพราะ

พรรคเล็กแต่ละพรรคมีท่าทีของเขา เมื่อดูจาก

ที่ผ่านมาในแต่ละเรื่อง ไม่ใช่ทุกเรื่องจะลงมติ

ตามกันทั้งหมด แต่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ในครั้งนี้ พรรคเล็กเป็นตัวแปรสำาคัญที่จะทำาให้

คะแนนของรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายคนไหนจะมาก

หรือน้อย ซึ่งเป็นผลต่อความเชื่อถือทางการเมือง 

เพราะหากรัฐมนตรีได้คะแนนน้อยกว่าคนอื่น

มาก จะเสียความเชื่อถือทางการเมืองไป 

ซักว่า การที่ ศท.มีจุดยืนในเรื่องดังกล่าว 

เป็นสัญญาณทางการเมืองให้ดึงพรรคร่วม

รัฐบาลอื่นออกมาหรือไม่ นายธีรัจชัยมองว่า 

ความสัมพันธ์ของ ร.อ.ธรรมนัสกับ พล.อ.ประวิตร

ยังไม่ถึงขั้นขาดกันจริงๆ และ พล.อ.ประวิตร

เชื่อมโยงกับ พล.อ.ประยุทธ์อย่างแนบแน่นอีก 

ในส่วนนี้จะบอกว่าขาดจริงๆ มันต้องพิสูจน์ว่า

ขาดได้จริงหรือไม่ เช่น การลงมติยืนข้างฝ่ายค้าน 

หรือการอภิปรายอย่างเด็ดขาด โดยต้องแสดงให้

เห็น แค่ท่าทีคงไม่เพียงพอว่ามาอยู่ฝ่ายค้านแล้ว

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ

โฆษก ก.ก. กล่าวว่า เรื่องนี้มีความจำาเป็นต้องคุย

กันว่า ร.อ.ธรรมนัสต้องการเวลาในการอภิปราย

เท่าไหร่ เพราะก่อนหน้านี้ทางวิปฝ่ายค้านได้แบ่ง

เวลาเรียบร้อยแล้ว จึงต้องกลับมาคุยกันใหม่

ว่าใครจะโดนเฉือนเวลาไป และต้องคุยกันว่า 

ร.อ.ธรรมนัสเข้ามาเป็นฝ่ายค้านนั้นจริงจังและ

มีความจริงใจต่อการทำาหน้าที่ตรงนี้หรือไม่ ตน

มีความกังวลใจ เนื่องจากหนึ่งในผู้ที่ถูกอภิปราย

ไม่ไว้วางใจคือ พล.อ.ประวิตร มีความสนิทสนม

จนต้องไปบอกลากันนั้น ตนจึงรู้สึกไม่สบายใจใน

ความสัมพันธ์ตรงนี้

โฆษก ก.ก.ระบุว่า หากเรามีความจริงใจต่อ

ประชาชน และเราเป็นผู้แทนท่ีกำาลังจะปกป้องไม่

ให้ประเทศน้ีถูกปล้น ส่ิงท่ีควรทำาคือ ต้องจับโจร

ท้ังหมด แล้วส่งโจรเหล่าน้ีข้ึนศาลเพื่อให้ประชาชน

พิพากษา ไม่ใช่พูดว่าเราจะไว้ชีวิตโจรคนหน่ึง เพื่อ

ท่ีจะไปจับโจรอีกคน สุดท้ายคือการไว้ชีวิตโจร 

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

และนายทะเบียนพรรค ศท. กล่าวว่า เรื่องการ

เข้าร่วมอภิปรายด้วยนั้น ติดอยู่นิดๆ ที่เราไม่ได้

ร่วมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ หากผู้ที่ยื่นญัตติ

ให้สิทธิ์เราร่วมอภิปราย ตนคิดว่าทำาได้ ส่วนเรื่อง

กราบลา พล.อ.ประวิตรนั้น หาก ร.อ.ธรรมนัส                                                        

ส่งสัญญาณมาว่าเราควรจะไปทั้งหมด ก็พร้อม

ที่จะไปอำาลา 

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติ

พัฒนา (ชพน.) กล่าวว่า รัฐบาลต้องพยายามอย่าง

ยิ่งในการที่จะทำาความเข้าใจกับองค์ประกอบ กับ

ทุกพรรคการเมืองที่เป็นพรรครัฐบาลที่จะดูแล

จำานวนเสียงต่างๆ ให้เรียบร้อย ขณะที่ ชพน.ยัง

เป็นพรรคร่วมรัฐบาล.

รทสช.

นายวิทยากล่าวว่า ส่วนตัวได้เสนอนาย                

พีระพันธุ์ว่าเราจำาเป็นต้องรวบรวมคนดีๆ ทุก

คนในสังคมการเมืองเข้ามาอยู่ด้วยกัน ถ้ามีการ

ตั้งพรรคแล้วพูดคุยกันได้ก็ควรจะพูดคุยกัน และ

ลดอัตตาของแต่ละคนลงมา เพราะเรื่องนี้ ไม่ใช่

เรื่องนึกสนุกก็ตั้งพรรค แต่มันเป็นทิศทางวันข้าง

หน้าว่า คุณคิดจะเป็นอะไร คิดจะเป็นรัฐบาลแล้ว

จะทำาอะไร จำาเป็นต้องคิดรอบด้านทุกทาง

เมื่อถามว่า ในแวดวงการเมืองเขา

อ่านทะลุว่าพรรคนี้จะถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ไปต่อ นาย

วิทยาตอบว่า ทุกวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ก็เป็น

นายกรัฐมนตรีในโควตาบัญชีของพรรคพลัง

ประชารัฐอยู่

ถามย้ำาว่า รวมไทยสร้างชาติกลับมารี

สตาร์ทกันใหม่ เพราะกติกาหาร 500 จึงต้อง

มีพรรคคู่แฝด แยกกันเดิน รวมกันตี   นาย

วิทยาตอบว่า คำาว่าหาร 500 คงเป็นเรื่องที่ว่า

คนตั้งพรรคขอบัญชีรายชื่อ คนหรือ 2 คนตามที่

ปรากฏกันอยู่ในขณะนี้เป็นหลัก ดังนั้น ถ้านายพี

ระพันธุ์คิดทำาพรรคการเมืองแบบนี้ ตนคงไม่เอา

ด้วย เพราะการตั้งพรรค ต้องตั้งพรรคที่มีความ

มั่นคงและถาวร พร้อมที่จะมีจุดยืนของตัวเองให้

ประชาชนคาดหวังเป็นที่มุ่งหมายได้ เพื่อทดแทน

พรรคที่จะเสื่อมไปตามเวลา

“ถ้าตั้งพรรคเพื่อให้พีระพันธุ์เป็น ส.ส.สัก

คน ผมว่าเขาคงไม่ได้คิดแบบนั้นหรอก เพราะได้

เป็น ส.ส.ยังลาออกเลย ถ้าจะตีราคาว่าหาร 500 

แล้วถึงตั้งพรรค ผมไม่ให้ราคาเขาเป็นแบบนั้น 

ผมคิดว่าเขาคิดมากกว่านั้น สำาหรับบ้านเมือง พี

ระพันธุ์ บอกว่ารอเวลาให้มีความพร้อมเมื่อไหร่

จะหารือกัน เขาก็เป็นผู้ใหญ่ ต้องให้เกียรติกัน”

ซักว่า ท่ียังดึงรออยู่เพราะรอการตัดสิน

ใจสุดท้ายของ พล.อ.ประยุทธ์หรือไม่ นายวิทยา

ปฏิเสธว่า ไม่ทราบ แต่เท่าท่ีคุยกับนายพีระพันธ์ุ 

เป็นการทำาพรรคเอง ไม่ได้รอใคร แต่ถ้าคนอย่าง 

พล.อ.ประยุทธ์เข้ามา ส่วนตัวในฐานะท่ีเป็นนักการ

เมืองอยู่ในแวดวงน้ีมานาน ก็ถือว่า พล.อ.ประยุทธ์

มีจุดอ่อนเยอะ แต่จุดแข็งจุดหน่ึงท่ีใครยังทะลวง

เข้าไปไม่ได้เลยคือ 4 ปีของสภาชุดน้ียังไม่มีใคร

อภิปรายเรื่อง พล.อ.ประยุทธ์ทุจริตได้เลย ไม่รู้เขา

ทำาไรกันอยู่ หรือลุงตู่ไม่เคยทุจริตเลย

“ส่วนตัวถ้าลุงตู่จะไปต่อก็ไม่ขัดข้อง ถ้า 

7-8 ปีอยู่มาไม่มีทุจริตเลย เราก็อยากได้คนแบบ

นี้ แต่การจะสนับสนุนให้ไปต่อก็ต้องมีข้อตกลง

กันบ้างว่าสิ่งไหนควรทำาสิ่งไหนไม่ควรทำา โดย

เฉพาะทิศทางขององคาพยพทั้งหมดของการ

เป็นรัฐบาลที่ต้องทำาให้การเมืองดีขึ้น เพราะทุก

วันนี้การเมืองมันแบกันมา 20-30 ล้านบาท ผม

เกิดมาในชีวิตไม่เคยเห็นเงินขนาดนั้นเลย ถ้าคิด

สมัครผู้แทนฯ ใช้เงิน 20-50 ล้านบาท ผมว่า

มันบ้ากันหมด ถ้าไม่รับเงินเขามาก็คงไม่ได้เป็น

กัน สภาพแบบนี้วันข้างหน้าคนที่อยู่ในวงการ

การเมืองก็เป็นพวกทุจริตประพฤติมิชอบทั้งนั้น” 

นายวิทยากล่าว

 ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมืองฯ จ.นคร 

ราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธาน

พรรคชาติพัฒนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี ด้าน

เศรษฐกิจและการเมือง เดินทางไปกราบสักกา

ระอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (คุณย่าโม) สิ่งศักดิ์สิทธิ์

คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวโคราชและชาวไทยเคารพ

นับถือกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล 

ได้กล่าวว่า ในอดีต ในยุคที่เคยรุ่งเรืองสุดขีด 

ตอนท่าน พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายก

รัฐมนตรี ตอนนั้น 16 เสียง พรรคชาติพัฒนาเคย

ได้ถึง 15 เสียง แต่ว่าเที่ยวนี้ก็ไม่ทราบว่าจะเป็น

อย่างไร แต่จะทำาเต็มที่ ทำาสุดหัวใจ ทำาให้ดีที่สุด 

ทำาเพื่อพี่น้องประชาชนชาวโคราช

ตอบข้อถามว่า ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครั้ง

หน้านี้ ทราบว่าจะมีการย้ายรูปปั้น พล.อ.ชาติชาย 

ชุณหะวัณ ที่กรุงเทพฯ มาไว้ที่หน้าสำานักงาน

พรรคชาติพัฒนา จ.นครราชสีมา จะสร้างขวัญ

กำาลังใจ นายสุวัจน์ตอบว่า ตั้งใจไว้อย่างนั้น จะ

เชิญท่านมาอยู่กับพี่น้องประชาชนชาวโคราช 

เพราะว่าเราได้ย้ายสำานักงานใหญ่พรรคชาติ

พัฒนาจากที่กรุงเทพฯ มาอยู่ที่ จ.นครราชสีมา 

และมีรูปปั้น พล.อ.ชาติชายขนาดใหญ่ที่อยู่กับ

เรา เป็นกำาลังใจให้เรามาตลอด แต่อยู่ที่กรุงเทพฯ 

ฉะนั้นเมื่อย้ายสำานักงานใหญ่มาอยู่ที่โคราชแล้ว 

ตนคิดว่าคงจะต้องเชิญท่านมาอยู่กับพวกเราที่

โคราชด้วย เพื่อเป็นสัญลักษณ์และเป็นกำาลัง

ใจให้กับพรรคชาติพัฒนาและพี่น้องประชาชน

ชาวโคราชด้วย ส่วนรูปปั้น พล.อ.ชาติชายยืน

กอดอกคู่กับรถจักรยานยนต์ช็อปเปอร์ที่ริมอ่าง

เก็บน้ำาลำาตะคอง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว อันนี้ก็ยังอยู่

ที่ลำาตะคองอยู่

ถามถึงเรื่องแลนด์สไลด์ของพรรคเพื่อไทย 

นายสุวัจน์ตอบว่า ตอนนี้ทุกพรรคก็มีความมั่นใจ

ด้วยกันทุกพรรค เพราะว่าสัญญาณเรื่องของการ

เลือกตั้งก็เห็นกันอยู่แล้วว่าใกล้เข้ามา ทุกพรรคก็

แสดงความมั่นใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ให้คำาตอบ

ได้ดีสุดก็คือพี่น้องประชาชน 

“เราก็พยายามช่วยลดเรื่องความขัดแย้ง

ต่างๆ และมีความร่วมมือกัน ถึงจะเป็นฝ่าย

ค้าน ฝ่ายรัฐบาลเราก็พยายามที่จะให้ความคิด

เห็นอะไรต่างๆ ที่ได้ประโยชน์ต่อประเทศ ไม่ได้

หมายความว่าจะต้องร่วมมือไปเป็นรัฐบาลอย่าง

เดียว บางทีก็คงจะต้องคนละบทบาท คนละ

หน้าที่ แต่ว่าพื้นฐานของความเข้าใจกันของ

การเห็นประโยชน์ส่วนรวม และไม่ขัดแย้งกัน

มากจนทำาให้เกิดการเดดล็อกทางการเมืองอย่าง

ที่ผ่านมา ฉะนั้นพรรคชาติพัฒนาเองเราวาง

สถานภาพของการอยู่ทางสายกลางที่อยู่บนพื้น

ฐานของความร่วมมือ ไม่ได้เป็นศัตรูกับใคร” 

นายสุวัจน์กล่าว

ขณะที่นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รอง

หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) ในฐานะ

ประธานภาคกรุงเทพฯ เปิดเผยถึงความคืบ

หน้าการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งของพรรค

ว่า ล่าสุดได้วางตัวบุคคลผู้ประสานงานในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร แล้ว โดยเมื่อวันที่ 13-14 ก.ค. 

ได้มีการจัดสัมมนาผู้ประสานงานพื้นที่กรุงเทพฯ 

ซึ่งผู้ประสานงานพื้นที่คือผู้ที่แสดงเจตจำานงลง

สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นตัวแทน

พรรคในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้ 

และปัจจุบันพรรคได้คัดเลือกบุคลากรเพื่อดูแล

พื้นที่จำานวน 26 คน โดยทุกคนจะลงพื้นที่รับ

ฟังความคิดเห็นของประชาชน และร่วมกันหา

แนวทางแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหาปากท้อง 
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ปลื้มโควตาแรงงานอิสราเอลพุ่ง

ทำาเนียบฯ • นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิด

เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม ยินดีต่อความก้าวหน้าในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำางานในภาคเกษตร

ของรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน 

(Thailand – Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC) ซ่ึงในปี 

2565 ไทยได้จัดส่งแรงงานแล้วท้ังส้ิน 3,759 คน โดยนายกรัฐมนตรีให้นายสุชาติ                                                        

ชมกล่ิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำาชับให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดูแล

และอำานวยความสะดวก พร้อมหาแนวทางขยายตลาด เสริมสร้างทักษะท่ีจำาเป็น

และเป็นท่ีต้องการของตลาด เพื่อเพ่ิมโอกาสให้แรงงานไทยในตลาดโลก โดยใน

ปีงบประมาณ 2565 ประเทศไทยได้รับโควตาจัดส่งแรงงานไทยไปทำางานในภาค

เกษตรของรัฐอิสราเอล จำานวน 6,800 คน เพ่ิมข้ึน 1,800 คน จากปีงบประมาณ 

2564 ท่ีได้โควตาท้ังหมด 5,000 คน 

บิ๊กป้อมห่วงน้ำาท่วมสั่งเร่งช่วยเหลือ

ทำาเนียบฯ • ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำานักงานทรัพยากรน้ำาแห่งชาติ 

(สทนช.) ในฐานะรองผู้อำานวยการกองอำานวยการน้ำาแห่งชาติ (กอนช.) เปิดเผยว่า 

ขณะน้ีพบว่ามีพ้ืนท่ีได้รับผลกระทบเกิดอุทกภัยข้ึน สำาหรับพ้ืนท่ีท่ีเกิดอุทกภัยท้ัง 9 

จังหวัด เป็นพ้ืนท่ีท่ี กอนช.ได้มีการประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าพร้อมมอบหมายให้

หน่วยงานต่างๆ เตรียมพร้อมรับมือทำาให้สถานการณ์คล่ีคลายได้เร็ว ซ่ึงข้ันตอน

ต่อไปจะเข้าสู่การฟ้ืนฟูเยียวยาในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบ สำาหรับสถานการณ์ล่าสุด

ขณะน้ีในเขตพ้ืนท่ี จ.พิษณุโลก ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ มุกดาหาร จันทบุรี และ

ระนอง สถานการณ์ได้คล่ีคลายเข้าสู่สภาวะปกติ เหลือเพียง จ.เพชรบูรณ์ และ

นครราชสีมา ท่ียังมีพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย โดยปัจจุบันระดับน้ำาได้ลดลงอย่างต่อ

เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยท่ีเกิดข้ึน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.กอนช. มีความห่วงใยประชาชนในพ้ืนท่ีเป็นอย่างมาก ได้

ส่ังการให้ สทนช.ดำาเนินการแจ้งเตือนและประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องออก

ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะ จ.เพชรบูรณ์

และนครราชสีมาอย่างเต็มท่ี

อย.ยันเข้มอาหารเด็กผสมกัญชา 

กรุงเพทฯ • วันท่ี 15 กรกฎาคม 2565 ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะ

กรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามท่ีมีข้อห่วงใยเรื่องอาหารและขนมผสม

กัญชา กัญชง เกรงเด็กจะซ้ือไปบริโภคน้ัน อย.รับทราบและมีความห่วงใยเช่น

เดียวกัน อย.จึงได้จัดประชุมผู้ประกอบการค้าปลีกเพื่อขอความร่วมมือ ร้านค้า 

ร้านสะดวกซ้ือ ห้างสรรพสินค้า ในการจัดวางอาหารและขนมท่ีมีส่วนผสมของ

กัญชา กัญชง ให้เหมาะสมโดยแยกอาหารผสมกัญชา กัญชง จัดวางเป็นกลุ่ม

เฉพาะ จัดวางให้ลดการหยิบสินค้าเอง และมีป้ายชัดเจนว่า ‘งดจำาหน่ายกับผู้ท่ี

มีอายุต่ำากว่า 20 ปี’ และได้กำาชับขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่ให้จำาหน่ายให้

กับผู้บริโภคท่ีมีอายุต่ำากว่า 20 ปี ขอให้ผู้บริโภคเลือกซ้ืออาหารท่ีได้รับอนุญาตถูก

ต้อง และอ่านฉลากว่ามีกัญชา กัญชง เป็นส่วนประกอบหรือไม่ ควรปฏิบัติตาม

คำาแนะนำาในการบริโภคและข้อความคำาเตือนท่ีแสดงบนฉลาก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 

ไม่ควรซ้ืออาหารใส่กัญชา กัญชง ให้บุตรหลานอายุต่ำากว่า 20 ปีรับประทาน.

ขาว

คุณภาพชีวิต ความเหลื่อมล้ำา และความ

ไม่ยุติธรรมในสังคม เพื่อผลักดันเป็น

นโยบายพรรค และหากได้รับความไว้

วางใจ ก็พร้อมจะเป็นตัวแทนของทุกคน 

เพื่อนำามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คน

กรุงเทพฯ มีชีวิตที่ดีขึ้น.

ก.ก.บ้ี

ให้สอบสวนข้อเท็จจริงโดยด่วนที่สุด และ

ในวันที่ 15 ก.ค. คณะกรรมการวินัยฯ 

ได้เรียกนายอานุภาพมาสอบข้อเท็จจริง 

ซึ่งนายอานุภาพยอมรับว่ามีพฤติการณ์

ผิดต่อจริยธรรมพรรค และสร้างความ

เสื่อมเสียให้แก่พรรคอย่างร้ายแรง คณะ

กรรมการวินัยฯ จึงมีความเห็นให้คณะ

กรรมการบริหารพรรคลงโทษขั้นสูงสุด 

คือให้นายอานุภาพพ้นจากความเป็น

สมาชิกพรรค แต่นายอานุภาพได้แสดง

ความจำานงขอลาออกจากสมาชิกพรรค

ในวันเดียวกัน

“แม้นายอานุภาพจะลาออกจาก

การเป็นสมาชิกพรรคแล้ว แต่ยังคง

ดำารงตำาแหน่ง ส.ก.อยู่ เนื่องจากกรณีนี้

เป็นความผิดร้ายแรงต่อจริยธรรมพรรค 

จริยธรรมสังคมอย่างมาก กก.บห.พรรค

จึงมีความเห็นให้นายอานุภาพพิจารณา

ตัวเอง ลาออกจากตำาแหน่ง ส.ก. เพื่อ

แสดงความรับผิดชอบทางการเมือง” เพจ

พรรคก้าวไกลระบุ และว่า พรรคขออภัย

ต่อประชาชนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เรา

ยืนยันว่าพรรคให้ความสำาคัญอย่างสูง

ต่อการป้องกันการคุกคามทางเพศทุกรูป

แบบ และจะไม่นิ่งนอนใจต่อการกระทำา

ผิดในกรณีนี้ ไม่ว่าผู้กระทำาจะเป็นใคร 

ขณะที่ น.ส.แรมรุ้ง วรวัธ รอง

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะ

โฆษก พม.กล่าวถึงความคืบหน้าของคดี

ว่า พม.โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

(ดย.) ได้ร่วมกับทีมสหวิชาชีพเข้าช่วย

เหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย

แล้ว 1 เคส ซึ่งเป็นเยาวชน โดยเบื้องต้น

ได้แจ้งสิทธิและมาตรการการคุ้มครอง

ช่วยเหลือ แต่ผู้เสียหายยังไม่ขอรับการ

คุ้มครอง เนื่องจากอยู่ในสถานที่ปลอดภัย

และมีบุคคลอื่นที่ไว้วางใจให้การคุ้มครอง

และช่วยเหลืออยู่แล้ว 

“ขอย้ำาว่า พม.พร้อมให้ความช่วย

เหลือและคุ้มครองผู้เสียหายที่ถูกคุกคาม

ทางเพศอย่างเต็มที่ โดยเราจะรักษาความ

ลับของท่านทุกคน และขอให้ทุกท่านออก

มาปกป้องสิทธิของตนเอง เพื่อร่วมกัน

สร้างสังคมที่ปลอดภัยและน่าอยู่สำาหรับ

ทุกคน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ

ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่สายด่วน พม. 

โทร. 1300, กรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว (สค.), กรม ดย., บ้านพักเด็ก

และครอบครัวทั่วประเทศ และแอปพลิเค

ชันคุ้มครองเด็ก” น.ส.แรมรุ้งกล่าว

ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในเรื่อง

นี้ว่า มีฝ่ายสภา กทม.ดูแล ซึ่ง กทม.คง

ก้าวล่วงไม่ได้ แต่ได้หารือกับประธานสภา 

กทม. และได้แจ้งเรื่องให้ทราบแล้ว แต่ใน

ส่วนของ กทม. จะเน้นย้ำากับข้าราชการ

ไม่ให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น ยืนยันว่าเรา

จะไม่อดทนกับการล่วงละเมิดทางเพศไม่

ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ และจะต้อง

ไปเน้นย้ำาเพิ่มเติมอีกครั้งจากเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้น 

“เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียด

อ่อน เราต้องเข้าใจความเปลี่ยนไปของ

สังคม อะไรที่สังคมรับได้หรือรับไม่ได้ 

ซึ่งแนวปฏิบัติเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน

ไม่สามารถใช้ ได้แล้ว โดยจะให้เจ้า

หน้าที่ออกแนวทางการปฏิบัติกับเพื่อน

ร่วมงานใหม่อีกครั้ง เพราะปัจจุบันมี

ความละเอียดอ่อนมากขึ้น ทั้งนี้ ในส่วน

ประเด็นของ ส.ก. คงต้องให้สภา กทม.

เป็นผู้ดำาเนินการ คงไม่ได้ไปก้าวล่วง” 

นายชัชชาติระบุ

วันเดียวกัน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก 

รองโฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าว

ว่า รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาการละเมิด

และคุกคามทางเพศ ซึ่งขณะนี้คณะ

กรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การ

พัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) ที่

มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

เป็นประธาน ได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) 

แผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการข่มขืนกระทำาชำาเราและการ

ล่วงละเมิดทางเพศแล้ว โดยจากนี้จะนำา

เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้

ความเห็นชอบต่อไป

น.ส.รัชดากล่าวว่า แผนปฏิบัติ

การฯ แบ่งการดำาเนินงาน 3 ส่วน ได้แก่ 1. 

ปรับความรู้และทัศนคติของสังคม 2.ปรับ 

ปรุงระบบงานเพื่อสร้างความเป็นธรรม 

และ 3.ปรับมาตรการทางวินัย กฎหมาย

และกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ความ

ช่วยเหลือผู้เสียหาย ซึ่งในปี 2563 รัฐบาล

ก็ได้ออก 12 มาตรการในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม

ทางเพศในการทำางาน ตามที่ พม.เสนอ

ไปแล้ว. 


